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1. Voorwoord van de directeur 

"Meeslepend verstilde Japanse landschappen van Tanaka Ryōhei. De Japanse etser Tanaka Ryōhei is 
een meester in het vastleggen van traditionele landschappen van zijn geboortestreek. Meer dan 
honderd van zijn verstilde werken zijn te zien op een schitterend verzorgde expositie in het SieboldHuis 
in Leiden." !!!!! NRC, november 2019. 

Japanmuseum SieboldHuis heeft een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van Japan-
tentoonstellingen en activiteiten. In 2019 waren er naast de vaste Sieboldpresentatie drie tijdelijke 
tentoonstellingen, een tijdelijke presentatie en deed het SieboldHuis mee aan de Kunstroute Leiden.  

De tentoonstellingen ‘Kachōga. De poëzie van de Japanse natuur’ en ‘Verstilde schoonheid. Japanse 
etsen van Tanaka Ryōhei’ kregen een waardering van vijf sterren door de NRC en ‘Japans naakt’ kreeg 
vier sterren van de Volkskrant. Een resultaat waar we heel trots op zijn. 

De presentatie ‘De vier seizoenen’ werd samengesteld door een student van de Universiteit Leiden. De 
stagiaire heeft een selectie gemaakt uit de prenten van de Japanmuseum SieboldHuiscollectie, die in 
2018 geschonken is aan het museum.  

Wij mochten ons verheugen in veel media-aandacht. De tentoonstellingsgastconservatoren en de 
directeur zijn veelvuldig in de media geweest in Nederland en Japan, met betrekking tot het SieboldHuis, 
de tentoonstellingen en de troonswisseling van de Japanse keizer.   

Vanaf 1 juli 2019 zijn we een samenwerking aangegaan met Naturalis Biodiversity Center. In dat kader 
wordt er onder meer gewerkt aan een Sieboldtentoonstelling voor Japan, die in 2023 moet plaatsvinden.  

Japanmuseum SieboldHuis werd in 2019 door 54.277 mensen bezocht, waaronder 10.000 bezoekers van 
de twaalfde editie van de Japanmarkt. Er kwam bijna 30% meer bezoekers dan het jaar ervoor naar het 
museum.  

De activiteiten zijn goed bezocht. In samenwerking met studenten en hoogleraren van de Universiteit 
Leiden zijn er presentaties en activiteiten georganiseerd waaronder de Museumnacht, de 
MuseumJeugdUniversiteit en een artist-in-residence programma.  

Ook als expertisecentrum op het gebied van de relatie Nederland-Japan en Japanse kunst wordt het 
SieboldHuis gewaardeerd. Dit blijkt onder meer uit de vele verzoeken om informatie over de betekenis en 
herkomst van objecten over het land, de cultuur en de relatie Nederland-Japan. In 2019 kwamen er vooral 
veel verzoeken over ‘Reiwa’, de nieuwe keizerlijke periode en de activiteiten hieromheen. De directeur 
heeft in Nederland en Japan op tv en radio hierover verteld, presentaties gegeven in relatie tot Siebold 
en meegeschreven aan diverse publicaties.  

Bij de tentoonstellingen zijn meertalige publicaties uitgegeven waarvan twee in eigen beheer en een 
uitgave met Hotei Publishing en Koninklijke Brill N.V. Met de catalogus ‘Japans Naakt’, in nauwe 
samenwerking gemaakt met FUJIFILM Original Photo Paper, hadden wij een wereldprimeur. Dit is de 
eerste catalogus die ooit in zijn geheel op fotopapier, volgens de lay-flat bindwijze in grote oplage 
gerealiseerd is.  
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Wij hebben diverse nieuwe sponsors binnengehaald en de gemeente Leiden heeft haar financiële 
bijdrage aan het museum structureel verdubbeld. Wij danken hoofdsponsor Astellas B.V. voor hun gulle 
bijdrage aan het museum en de jarenlange prettige samenwerking.  

Trots ben ik op mijn team van medewerkers, vrijwilligers, gastconservatoren en de mooie resultaten die 
wij samen in 2019 bereikt hebben.  

 

Kris Schiermeier 

Directeur-bestuurder 

Japanmuseum SieboldHuis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het SieboldHuis in Nederland, dat na 
renovatiewerkzaamheden werd heropend in 2005, 
speelt een belangrijke rol als nieuw symbool van de 

Japans - Nederlandse uitwisseling. Ik hoop dat door 
het behouden van een wederzijdse interesse in elkaar, 

onze beide volkeren voort zullen kunnen bouwen op hun 
historische uitwisselingen en nieuwe 

samenwerkingsverbanden kunnen ontwikkelen.” 
 
 
Woorden uitgesproken door Zijn Majesteit de Keizer van Japan tijdens een staatsbanket ter 
ere van Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden 
(29 oktober 2014) 
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2. Bericht van de raad van toezicht 
2.1 Inleiding  

In dit jaarverslag zijn het bestuursverslag, de begroting 2020 en de jaarrekening over 2019 opgenomen 
van de Stichting Japanmuseum SieboldHuis. De door de directeur-bestuurder opgestelde jaarrekening 
in samenwerking met administratiekantoor Nefkens te Amsterdam is gecontroleerd door Baker Tilly 
(Netherlands) N.V. De verklaring van de accountant is opgenomen bij de overige gegevens. De 
jaarrekening is door de externe accountant uitvoerig besproken met de directeur-bestuurder en een 
afgevaardigde van de raad van toezicht. Vervolgens heeft de raad van toezicht het jaarverslag met de 
directie besproken.    

De raad heeft vastgesteld dat dit verslag voldoet aan alle voorschriften en aan de eisen van governance 
en transparantie. Op grond van de bespreking, de controleverklaring en het bijbehorende verslag keurt 
de raad van toezicht de jaarrekening goed. De raad stemt in met de verdeling van het 
exploitatieresultaat, hiervoor wordt naar de resultaatbestemming verwezen. 

2.2 Corporate Governance  

De directie en de raad van toezicht voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor naleving van de 
Governance Code Cultuur. Hierbij is afgesproken dat de directeur-bestuurder primair verantwoordelijk 
is voor de naleving van de Code. De raad van toezicht houdt toezicht op het voldoen aan de 
bepalingen van de Code. Een reflectie op de naleving van de Code is opgenomen in het 
bestuursverslag. De raad stemt in met het gestelde in deze verklaring. In het verslagjaar is de 
governancestructuur niet gewijzigd. 

 

2.3 Toezicht in 2019  

In 2019 heeft de raad van toezicht vergaderd op 15 april, 24 juni, 19 september en 12 december. Alle 
vergaderingen waren met de directie. Vaste onderwerpen van de vergadering waren de rapportage van 
de directeur over het voorgaande kwartaal. De rapportage gaat over de realisatie van doelstellingen, 
grote projecten, strategie en financieel beleid en bevat ook resultaatprognoses. Elke vergadering wordt 
de rapportage aangevuld met een uitvoerige mondelinge toelichting over de actuele stand van zaken 
met betrekking tot tentoonstellingen en activiteiten. De raad volgt deze onderwerpen met grote 
belangstelling. 

De directeur heeft, naast de vergaderingen met de raad van toezicht, contact met de individuele leden 
van de raad van toezicht, die haar op actieve wijze adviezen verstrekken. Dit is met regelmaat aan de 
orde geweest. 

In het kader van het bekrachtigen van de samenwerking van Japanmuseum SieboldHuis met Naturalis 
heeft de raad een rondleiding van de directeur gehad in het museum. In het verslagjaar heeft de raad 
van toezicht de gebruikelijke goedkeuringsbesluiten aangaande de jaarrekening 2018, begroting en het 
activiteitenplan 2020 genomen. De jaarrekening 2018 is in mei 2019 vastgesteld.  

 

2.4 Remuneratiecommissie 

Mevrouw M. Maas Geesteranus, mevrouw C. Zijlmans en de heer J. Olivier hebben in november 2019 
met de directeur-bestuurder het jaarlijkse gesprek gevoerd over haar functioneren. Dit is vastgelegd in 
een verslag. 
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2.5 Samenstelling, benoeming en selectie 

De samenstelling en taken van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt 
in een reglement waaraan ook het profiel van de raad is gekoppeld. Op basis daarvan stelt de raad van 
toezicht profielschetsen op voor zijn individuele leden en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het 
ontstaan van elke vacature, in een vergadering van raad en directie na of deze nog voldoen en stelt 
deze zo nodig bij gelet op de actuele omstandigheden. Leden van de raad worden geacht in staat te 
zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken 
binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren.  

De samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht is per 1 juli 2019 in het kader van de 
samenwerking met Naturalis Biodiversity Center gewijzigd. Mevrouw K. Schiermeier is directeur-
bestuurder en wordt per 1 juli 2019 tevens voorzitter van het bestuur. De heer E. van Huis is 
toegetreden als onbezoldigd bestuurslid. Mevrouw Maas Geesteranus is per 30 juni 2019 afgetreden 
als voorzitter van de raad van toezicht en benoemd als lid. Mevrouw C. Zijlmans en de heer J. Olivier 
zijn tevens per 30 juni 2019 afgetreden. De heer E. Brinkman is per 1 juli 2019 benoemd als voorzitter 
van de raad van toezicht. Mevrouw C. Borgdorff, mevrouw H. van Baalen, de heer A. Dorland, de heer 
E. van den Ende, mevrouw K. Smit en de heer P. Van Tienderen zijn allen benoemd als lid.  

Aftreedrooster raad van toezicht Stichting Japanmuseum SieboldHuis 
 

 Aangetreden Einde eerste 
termijn bij Naturalis 

Maximale 
zittingsduur tot 

Melanie Maas Geesteranus, 
voorzitter 1 januari 2018 n.v.t. 30 juni 2019 

John Olivier 12 december 2016 n.v.t. 30 juni 2019 

Kitty Zijlmans 29 april 2017 n.v.t. 30 juni 2019 

Elco Brinkman, voorzitter 1 juli 2019 1 september 2018 1 september 2021 

Henriëtte van Baalen 1 juli 2019 1 september 2018 1 september 2021 

Carolijn Borgdorff 1 juli 2019 1 september 2018 1 september 2021 

Arjen Dorland 1 juli 2019 1 februari 2019 1 februari 2022 

Ernst van den Ende 1 juli 2019 24 maart 2018 24 maart 2021 

Melanie Maas Geesteranus 1 juli 2019 1 juli 2023 1 juli 2026 

Kim Smit 1 juli 2019 21 maart 2023 21 maart 2026 

Peter van Tienderen 1 juli 2019 19 juni 2019 19 juni 2022 
 
2.5.1 Leden raad van toezicht en (neven)functies in 2019 

Raad van toezicht tot en met 30 juni 2019: 

• Mevrouw drs. M.H. (Melanie) Maas Geesteranus (1970), voorzitter  
CEO Porticus Global. 

• De heer mr. J. (John) Olivier (1951) 
Bestuurslid van de Stichting Beroepsopleiding gemeentejuristen; voorzitter van de Vereniging 
Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur (VJK); voorzitter van het Leidsch Juridisch Genootschap, 
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Bestuurslid /vicevoorzitter van de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof, Leiden; secretaris van de 
Stichting Universitaire Woonwijk "Boerhaave "; voorzitter van de Vereniging van Appartementseigenaren 
complex Haarlemmerstraat 73; bestuurslid en voorzitter van de Stichting WOZ-fonds; bestuurslid van de 
Stichting Schouwenhove; regent van Hof Meermansburg; adviseur van de Veiligheidsregio Hollands-
Midden; lid Hoofd Stembureau Leiden. 

• Mevrouw prof. dr. C.J.M. (Kitty) Zijlmans (1955) 

Hoogleraar Kunstgeschiedenis Nieuwste Tijd Universiteit Leiden; lid raad van Toezicht van de Boekman 
Stichting; lid raad van Toezicht Bonnefanten Museum Maastricht; lid raad van Toezicht BAK – Basis 
voor Actuele kunst, Utrecht; voorzitter bestuur Hulsewé-Wazniewski Stichting; voorzitter Jury Heineken 
Prijs voor de Kunst, KNAW en voorzitter Domeinbestuur Geesteswetenschappen KNAW. 

 

Raad van toezicht vanaf 1 juli 2019: 

• De heer mr. drs. L.C. (Elco) Brinkman (1948), voorzitter 
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (tot 11 juni 2019); voorzitter raad van Advies Dordrechts 
Museum; voorzitter bestuur Lucas van Leyden Mecenaat (sponsoring Museum Lakenhal). 

• Mevrouw mr. drs. H.P. (Henriëtte) van Baalen (1964) 
Advocaat en Mediator arbeidsrecht, Partner De Clercq Advocaten Notariaat Leiden en Den 
Haag; voorzitter MVO-platform SPARK voor de regio Leiden; lid raad van commissarissen 
Inzowijs; bestuurslid juridische zaken bij de Stichting Eredivisie Basketball BS Leiden. 

• Mevrouw C.M. (Carolijn) Borgdorff (1967) 
Producent-directeur Moondocs B.V.; lid bestuur stichting De Rode Hoed; lid bestuur stichting Felix 
Meritis; lid bestuur stichting Het Compagnietheater; lid bestuur stichting De Nieuwe Liefde. 

• De heer drs. A.C. (Arjen) Dorland MBA (1955), lid (voorzitter vanaf 9 december 2019) auditcommissie; 
voorzitter raad van toezicht Haaglanden Medisch Centrum; vicevoorzitter raad van commissarissen 
ABN-AMRO Bank N.V.; vicevoorzitter raad van commissarissen Essent N.V. 

• De heer dr. J.E. (Ernst) van den Ende (1962), voorzitter auditcommissie (tot 9 december 2019); 
algemeen directeur Plant Sciences Group Wageningen University & Research; lid Topteam Tuinbouw 
en Uitgangsmaterialen; lid bestuur Stichting Mibiton; Lid bestuur Dutch Tech Centre for Life Sciences; 
voorzitter bestuur Stichting Startlife; lid bestuur Stichting Seed Valley; lid bestuur Greenport Westland-
Oostland; lid Science Advisory Panel, Plant & Food Research (New Zealand). 

• Mevrouw drs. M.H. (Melanie) Maas Geesteranus (1970)  

CEO Porticus Global 

• Mevrouw K. (Kim) Smit (1970), lid auditcommissie; lid raad van bestuur Leids Universitair Medisch 
Centrum. 
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• De heer prof. dr. P.H. (Peter) van Tienderen (1958) 
Decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van 
Amsterdam; lid subcommissie Landbouw van COGEM; bestuurslid Stichting Pinetum Blijdenstein, 
Hilversum; voorzitter bestuur Stichting Science & Business ASP; lid raad van advies Allard Pierson 
Museum; gevolmachtigd directeur LifeWatch ERIC organisatie, Nederlands tak. 
 

2.6 Vergoedingenbeleid raad van toezicht  

De leden van de raad hebben geen recht op een onkostenvergoeding per bijgewoonde reguliere 
raadsvergadering. De stichting stelt elk lid een individueel lidmaatschap van Japanmuseum 
SieboldHuis ter beschikking en de publicaties die bij de tentoonstellingen zijn verschenen.  

 

2.7 Tegenstrijdige belangen   

Een belangrijk aspect hierin is dat er geen conflict of interest te verwachten is voor de beide musea. 
Naturalis en het SieboldHuis opereren, door hun van elkaar verschillende thematiek, in een geheel 
ander veld bij het werven van fondsen en sponsoren. Inhoudelijk zijn er bovendien voldoende 
raakvlakken tussen de beide musea. Er is inhoudelijk aanvullende meerwaarde voor het SieboldHuis op 
het gebied van de natuurhistorie en geologie van Japan. Daarentegen vult het SieboldHuis Naturalis 
aan op het gebied van algemene kennis over Japan. In het kader van zijn toezichthoudende functies 
heeft de raad vastgesteld dat er in 2019 geen sprake was van belangentegenstellingen of andere 
omstandigheden die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van bestuur en toezicht. 

 

De raad van toezicht bedankt de directie en het gehele personeel zeer voor hun inspanningen en 
geleverde prestaties in het afgelopen jaar en spreekt zijn waardering uit voor de prettige wijze waarop is 
samengewerkt. 

 

Leiden, 26 maart 2020 

De raad van toezicht: Melanie Maas Geesteranus, John Olivier en Kitty Zijlmans 

Namens dezen 

 

Melanie Maas Geesteranus  

Voorzitter raad van toezicht Japanmuseum SieboldHuis tot 30 juni 2019  

 

De raad van toezicht: Henriëtte van Baalen, Carolijn Borgdorff, Elco Brinkman, Arjen Dorland, Ernst van 
den Ende, Melanie Maas Geesteranus, Kim Smit en Peter van Tienderen  

Namens dezen 

  

Elco Brinkman 

Voorzitter raad van toezicht Japanmuseum SieboldHuis vanaf 1 juli 2019 
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3. Bestuursverslag 
3.1 Doelstelling en activiteiten  

De Stichting Japanmuseum SieboldHuis is statutair opgericht op 4 maart 1999 en gevestigd in Leiden. 
Op 28 juni 2019 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd. Conform artikel 3.1 van de statuten heeft de 
stichting tot doel het presenteren van (museale) collecties met betrekking tot de Japanse kunst, cultuur, 
natuur en wetenschap, in het bijzonder de Leidse Sieboldcollectie, alsmede het versterken van de band 
tussen Nederland en Japan door middel van het exploiteren van Japanmuseum SieboldHuis als 
museum en informatiecentrum.  

 

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: het organiseren van permanente en 
tijdelijke tentoonstellingen; het beheren van een informatiepunt Nederland-Japan; het organiseren van 
culturele en andersoortige activiteiten; samenwerkingen met andere Nederland-Japanse culturele, 
wetenschappelijke en economische instanties, zulks in het bijzonder in samenwerking met de 
stakeholders Stichting Naturalis Biodiversity Center, Museum Volkenkunde, de Universiteit Leiden en de 
gemeente Leiden; samenwerking met Japanse organisaties die zich bezighouden met onderzoek naar 
en presentatie van de Japans-Nederlandse betrekkingen.  

 

3.2 Governance  

3.2.1 Bestuur  

Het bestuur van de stichting is in 2019 statutair opgedragen aan de directie, in de persoon van de 
mevrouw drs. K.E.M.B. (Kris) Schiermeier (1967), directeur. Datum van aantreden: 1 september 2010 

Mevrouw Schiermeier is vanaf 1 juli 2019 voorzitter van het bestuur geworden. 

Nevenfuncties  

Voorzitter bestuur Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki: voorzitter bestuur Stichting Tastbaar 
Verleden; secretaris bestuur Stichting Felix Tikotin Foundation; bestuurslid “Dutch Japanese Round 
Table’; secretaris raad van toezicht PS|Theater.  

 

De heer drs. E.J.F.B. (Edwin) van Huis (1958) is, in het kader van de samenwerking met Naturalis, 
onbezoldigd medebestuurder geworden van de stichting. Datum van aantreden: 1 juli 2019. 

Nevenfuncties  

Lid raad van toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; lid raad van commissarissen 
coöperatie SURF; waarnemend voorzitter raad van toezicht Paradiso (tot september 2019); lid van het 
bestuur van het Rathenau Instituut (tot november 2019); lid van de commissie Natuur van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds (tot december 2019); lid van the Board of Directors of the International Barcode 
of Life iBOL (vanaf juli 2019). 

3.2.2 Verbonden partijen  

Er zijn geen rechtspersonen waarover de stichting overheersende zeggenschap kan uitoefenen.  

Met ingang van 1 juli 2019 werkt de stichting nauw samen met de stichting Naturalis Biodiversity Center. 
Er bestaat een personele unie tussen de leden van de raad van toezicht van beide stichtingen. De 
bestuurder van Naturalis is tevens onbezoldigd lid van het bestuur van het SieboldHuis. 
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Verschillende medewerkers van de stichting hebben, al of niet uit hoofde van hun functie, zitting in 
meerledige besturen van aan de doelstellingen van de stichting verwante rechtspersonen en 
samenwerkingsverbanden. 

3.2.3 Internationaal netwerk  

Japanmuseum SieboldHuis heeft verschillende internationale en nationale samenwerkingspartners 
zoals Deshima en het Siebold Memorial Museum te Nagasaki, stad Nagasaki, Siebold Gesellschaft 
Würzburg, Tsuyama Archives of Western Learning, Tikotin Museum Haifa, de Nederlandse ambassade 
in Japan en de Japanse Ambassade in Nederland, gemeente Leiden, (Leidse) Musea, Universiteit 
Leiden, Leiden Marketing, het bedrijfsleven waaronder Astellas B.V. en educatieve organisaties als de 
Cultuureducatiegroep Leiden, Kunstshot en Cultuursjop en instellingen zoals Dutch Culture, NFIA, JCC, 
Dujat, Jetro en de Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki. 

 

3.3 Exploitatieresultaat 

Japanmuseum SieboldHuis realiseert over het boekjaar 2019 een positief saldo van baten en lasten van 
€1.395. Toegevoegd aan de algemene reserve is €1.593. Een bedrag groot €198 is in mindering 
gebracht op de bestemmingsreserve woordenboek. Het bestemmingsfonds ministerie van Buitenlandse 
Zaken ad €57.950 is ongewijzigd opgenomen onder het stichtingsvermogen.  

In 2019 is er meer uitgegeven aan huisvesting, met name onderhoud: UV-folie van de ramen is 
vervangen om de objecten optimaal te kunnen beschermen, de bestrating in de tuin is vervangen zodat 
er een betere toegankelijkheid is voor mensen in een rolstoel, het sproeisysteem en de planten zijn 
tevens vervangen. 2019 was een jaar met hitterecords waardoor er een stijging te zien is van de lasten 
van gas, water en elektra met €7.025 ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook is er meer uitgegeven 
aan het activiteitenprogramma, tentoonstellingen, publiciteit en mailing. Er is meer vast personeel 
ingezet om het activiteitenprogramma en de tentoonstellingen met pr te realiseren. 

Na de beëindiging van de 10-jaarlijkse subsidie van €450.000 per jaar, afkomstig van de ministeries van 
Buitenlandse Zaken (BuZa), Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), 
heeft het SieboldHuis in 2019 en 2020 van OCW een overgangssubsidie toegekend gekregen van 
€300.000. Vanaf 2021 zal de subsidieverstrekking van OCW aan Stichting Japanmuseum SieboldHuis 
indirect plaatsvinden via Naturalis dat nu al bekostigd wordt op grond van de Erfgoedwet.  

In 2019 heeft de gemeente Leiden haar vaste bijdrage ten opzichte van 2018 structureel verdubbeld 
naar €145.000. Tevens is er een bijdrage voor educatie van €1.518 ontvangen.  

De inkomsten uit sponsoring en evenementen zijn tevens hoger dan begroot. Het totaal, inclusief de 
verkoop van een deel van de prentencollectie (€6.445), is €199.513. 

Door stopzetting van de subsidie in Japan is de huurovereenkomst met de SixERS op 1 april 2019 
beëindigd. Dit resulteert in een afname van de huurinkomsten van €6.774 ten opzichte van het jaar 
ervoor. In totaal wordt er, naast bijdrage van de SixERS, €26.021 huur verkregen van Hotei Japanse 
Prints en van de Universiteit van Nagasaki. 

De toename in bezoekers heeft in 2019 geresulteerd in een winkelomzet van €132.717 met een 
nettowinst van €50.367 In de winkel is er gemiddeld €3.00 uitgegeven per bezoeker, waarbij de 
Japanmarktbezoeker niet is meegerekend. Dit is een stijging van gemiddeld €0,40 per bezoeker ten 
opzichte van 2018.  

In 2019 is €45.532 besteed aan groot onderhoud, bestaande uit verlichting en beveiligingsinstallatie.  
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In het onderstaande overzicht zijn de afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven in euro’s 
(negatieve bedragen tussen haakjes): 

Hogere personeelslasten 7.139 
 

Afschrijvingen (2.600) 
 

Hogere huisvestingslasten waaronder huur, dotatie 
groot onderhoud, onderhoud, schoonmaak, gas, water 
en elektra, telefoon en internet, 
Gemeentebelastingen/verzekeringen 

29.163 
 

Hogere activiteitenlasten waaronder exposities en 
onderhoud tentoonstellingen, verzekeringen, 
activiteitenprogramma, woordenboek en website, 
inkopen winkel, kosten rondleidingen/seminars 

53.012 
 

Hogere lasten van pr, marketing en educatie: 9.579 
 

Overige uitgaven 3.052 
 

    99.345 
   

Hogere overige bijdragen (Hieronder vallen de 
bijdragen van de gemeente Leiden en van de  
Universiteit Leiden) 

6.518 
 

Hogere inkomsten uit entreegelden, verkopen winkel, 
sponsoring, verhuur kantoorruimte, catering, Vrienden 

152.172 
 

    158.690 
  

Afwijking in saldo van baten en lasten ten opzichte van 
de begroting 

  59.345 

3.4 Financiële positie 

3.4.1 Kernratio’s   

 2019 2018 

Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 542% 577% 

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) 42% 41% 

Weerstandsvermogen (eigen vermogen/totale baten) 28% 27% 

 
We voldoen aan de indicatoren.  
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In de in juni 2015 in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerde QuickScan van de instellingen in 
de landelijke culturele basisinfrastructuur1 is voor bovenstaande financiële indicatoren de volgende 
risicoweging gehanteerd: 
 

 Risicoweging 

Financiële indicatoren Hoog Midden Laag 

Current ratio (liquiditeit) < 100% < 130% ≥ 130% 

Solvabiliteit < 0% < 10% ≥ 10% 

Weerstandsvermogen (Haringmaat) < 0% < 10% ≥ 10% 

 

3.4.2 Vermogenspositie   
De stichting heeft een gezonde vermogenspositie van €294.918. De algemene reserve is vrij te 
besteden (€235.674). Daarnaast heeft de stichting twee bestemmingsfondsen die niet vrij te besteden 
zijn: een bestemmingsfonds ministerie van Buitenlandse Zaken (€57.950) en een bestemmingsfonds 
woordenboek (€1.294).  

 

3.4.3 Eigen inkomsten   

De eigen inkomstennorm wordt op basis van de verhouding tussen de eigen inkomsten en de subsidie 
van OCW/EK berekend. Voor 2019 is deze voor Rijksmusea (waar Japanmuseum SieboldHuis als 
zelfstandige stichting niet onder valt) bepaald op 21,5%.  

 

2019 eigen inkomsten (excl. OCW) is euro 753.224. Dit is 71,5% van de totale inkomsten. 

 

2018 eigen inkomsten (excl. OCW/BZ) is euro 649.307. Dit is 59,1% van de totale inkomsten. 

 

3.4.4 Investeringen    

In 2019 hebben er geen investeringen plaatsgevonden.  

 

3.4.5 Continuïteit 

De continuïteit van het museum is niet in geding maar het toegekende bedrag van de 
overgangssubsidie (€300.000 per jaar in 2019 en 2020) is niet toereikend om het museum op hetzelfde 

																																																													
1 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-525995.pdf 
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kwalitatief hoge niveau draaiende te blijven houden. Er zal in overleg getreden worden met OCW en er 
wordt druk gezocht naar hoofdsponsor(s) en/of nieuwe sponsoren.  

 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) is het museum, in lijn met de richtlijnen 
vanuit de overheid, met ingang van vrijdag 13 maart 2020 gesloten. De sluiting zal voortduren zolang 
de richtlijnen dit voorschrijven. Door de sluiting loopt het museum inkomsten mis uit entree, verkoop uit 
de winkel en van activiteiten. De eerste maanden van 2020 is het museum zeer goed bezocht en liggen 
de inkomsten uit entree, activiteiten en winkelverkoop ruim boven de begroting. Nu het museum 
gesloten is, is het gemis van de goedlopende tentoonstelling merkbaar in de exploitatie. Aan de 
kostenkant is het beperkt mogelijk te sturen op de variabele kosten. Door de sluiting van het museum is 
er geen sprake van kosten inhuur van de beveiliger en kassamedewerkers/activiteitenbegeleiders. De 
schoonmaakkosten zijn gereduceerd en de overige kosten blijven doorlopen. Een belangrijk onderdeel 
van de inkomsten komt uit reeds ontvangen en toegezegde sponsorcontracten met vaste relaties van 
het museum en uit een meerjarige subsidiebijdrage van de Rijksoverheid, de gemeente Leiden en de 
Universiteit Leiden. Door deze structurele inkomstenbronnen in samenhang met aangekondigde 
overheidsmaatregelen voor de culturele sector verwacht het museum het komende jaar geen directe 
continuïteitsproblemen. 
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3.6.1 Prestatieverantwoording, overzicht activiteiten en bereik2  

3.6.1 Prestatieverantwoording, overzicht activiteiten en bereik2 

 Realisatie 2019 Activiteitenplan 2019 Realisatie 2018 

Tentoonstellingen Aantal 
tentoonstellingen 

Aantal 
bezoek 

Aantal 
tentoonstellingen 

Aantal 
bezoek 

Aantal 
tentoonstellingen 

Aantal 
bezoek 

1. Tijdelijke 
tentoonstellingen 4  4  3 - 

Totaal aantal bezoeken 
(2+3+4+5)  54.277  45.000 - 42.290 

2. Reguliere bezoeken  49.847 - 41.000 - 38.057 

3. Bezoeken primair 
onderwijs  930 - 900 - 1.267 

4. Bezoeken voortgezet 
onderwijs  1.368 - 1.000 - 1.081 

5. Bezoeken mbo / ho  2.132 - 2.100 - 1.885 

Specificatie van 
bezoeken totaal       

6. Gratis bezoeken  15.239 - 15.000 - 15.094 

7. Betaalde bezoeken  39.038 - 30.000 - 27.196 

Overige bezoeken:       

8. Bezoeken website 
totaal  154.136 - 120.000 - 113.544 

9. Aantal unieke 
bezoekers website  110.395 - 90.000 - 82.563 

       

Overige activiteiten Aantal 
activiteiten 

Aantal 
deelnemers 

Aantal 
activiteiten 

Aantal 
deelnemers 

Aantal 
activiteiten 

Aantal 
deelnemers 

10. Schoolgebonden 
activiteiten 38 870 - 750 34 702 

11. – waarvan po 18 391 - 375 23 519 

12. – waarvan vo 18 385 - 325 8 148 

13. – waarvan mbo / ho 2 94 - 50 3 35 

14. Openbare 
activiteiten 197 13.726 - 13.500 150 14.052 

15. Totaal overige 
activiteiten 235 14.596 - 14.250 184 14.754 

																																																													
2 Conform Model III Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 
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Toelichting bij de prestatieverantwoording: 

ad 1. In totaal zijn er 54.277 bezoekers gekomen, waarvan tienduizend naar de Japanmarkt; daarnaast 
1.637 Japanse bezoekers in 2019 in het museum (1.762 in 2018). 

 

ad 10. Schoolgebonden activiteiten: het gaat hier om begeleide educatieve programma’s (workshops 
e.a.) die plaatsvinden in het museum; 

 

ad 14. Openbare activiteiten betreffen: een cultuuractiviteit zoals een evenement, symposium, lezing, 
rondleiding of workshop.  

 

3.6.2 Planmatig beheer van cultuurgoederen 

 

 Realisatie 2019 Activiteitenplan 2019 Realisatie 2018 

Totaal aantal objecten in de 
vaste Sieboldtentoonstelling  820 820 820 

Aantal objecten in bruikleen 
gekregen voor tijdelijke 
tentoonstellingen  

398 300 281 

Prenten in eigen collectie 

 
527  0 668  

Aantal objecten 
aanwinsten/schenkingen 0 0 668  

 

De vaste tentoonstelling over Siebold op de begane grond wordt gerealiseerd met werken uit de 
collecties van Naturalis Biodiversity Center, Museum Volkenkunde (Nationaal Museum van 
Wereldculturen) en de Universiteit Leiden. De objecten van Naturalis zijn vanaf 16/12/2013 voor 25 jaar 
beschikbaar gesteld. De Universiteitsbibliotheek wisselt jaarlijks de kaarten en legt dit vast in een 
bruikleenovereenkomst voor de betreffende periode. Met Museum Volkenkunde is in 2019 afgesproken 
dat wij, net als bij een gewone tentoonstellingsbruikleen, een bruikleen aanvragen voor de Siebold-
objecten.  

 

In 2018 heeft Japanmuseum SieboldHuis van een particuliere verzamelaar een schenking in twee delen 
ontvangen van 668 Japanse prenten ontvangen ter waarde van €59.990. Uit deze ‘Collectie 
Japanmuseum SieboldHuis’ is geput en zal geput worden voor tijdelijke tentoonstellingen. Een gedeelte 
van de prenten, 141 exemplaren, zijn in 2019 te gelde gemaakt ten behoeve van de financiering van het 
museum. 
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3.6.3 Tentoonstellingen, publieksactiviteiten, educatie, bijzondere evenementen, 
lezingen en publiciteit 

Tentoonstellingen en publieksactiviteiten 

Met 54.277 bezoekers (inclusief de Japanmarkt) is het totale bezoekaantal 27% hoger dan 
oorspronkelijk gepland. De belangrijkste reden hiervoor is dat het Japanmuseum steeds bekender 
wordt, mede door de uitstekende recensies in onder meer de NRC en de Volkskrant.  

Naast de vaste tentoonstelling op de begane grond over Siebold zijn er drie tentoonstellingen en een 
presentatie geweest in de tijdelijke tentoonstellingsruimtes op de eerste en tweede verdieping. De 
selectie ‘Siebold’-kaarten in de vitrine in de Panoramakamer wordt jaarlijks gewijzigd. Ook in 2019 is dit 
gebeurd.  

 

 
 

Tentoonstelling 1: “Kachō-ga. De poëzie van de Japanse natuur” 
“Sierlijke Japanse vogels en schele tijgers in museum SieboldHuis. Met fraai gestileerde prenten en 
schilderijen eert het Leids museum de poëzie van de Japanse natuur.” NRC januari 2019. 

 

Van 7 december 2018 t/m 3 maart 2019, in de tijdelijke tentoonstellingsruimtes, 1e en 2e verdieping. 

Bezoekersaantal in deze periode: 14.704 bezoekers. 

 

Voor het eerst was er in Nederland een tentoonstelling over Kachō-ga (bloem- en vogelthematiek), een 
van de belangrijkste genres in de Japanse prent- en schilderkunst. Er waren bijzondere bruiklenen, 
waaronder opgezette vogels van Naturalis, en topstukken uit binnen- en buitenland zoals houtsneden, 
kamerschermen, rolschilderingen en foto’s. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met 
gastconservator Chris Uhlenbeck.   

 

• Publicatie: ‘Kachō-ga. De poëzie van de Japanse natuur’, auteur Chris Uhlenbeck met voorwoord van 
Kris Schiermeier.  

• Uitgever: Uitgave Japanmuseum SieboldHuis 
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• Sponsors tentoonstelling: Astellas B.V., Yanmar Europe B.V., Tjerk Jan Buchter Fonds van Prins 
Bernhard Cultuur Fonds, Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation en de Vrienden van Japanmuseum 
SieboldHuis 

• Sponsors catalogus: Astellas B.V., Yanmar Europe B.V., Tjerk Jan Buchter Fonds van Prins Bernhard 
Cultuur Fonds, Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation  

• Samenwerking: Naturalis Biodiversity Center en Leiden Stad  van Ontdekkingen 

• Openingsspeech: Kris Schiermeier, Chris Uhlenbeck en wethouder Werk, Inkomen, Economie & Cultuur 
Yvonne van Delft (volgorde van opkomst) 

• Activiteiten: kinderspeurtocht, workshops, rondleidingen, lezingen en een film 

 

 
 
Tentoonstelling 2: “Japans naakt” 
Van 15 maart 2019 t/m 8 september 2019, in de tijdelijke tentoonstellingsruimtes, 1e en 2e verdieping. 

Bezoekersaantal in deze periode: 18.254 bezoekers. 

 

De tentoonstelling liet de ontwikkelingen zien in de Japanse naaktfotografie vanaf de 19e eeuw tot 
heden. Meer dan dertig topfotografen, onder wie Araki Nobuyoshi, Moriyama Daido, Hosoe Eikoh, Izu 
Kenro en Honjō Kōrō toonden hun artistieke visie op het menselijk lichaam. De invloed van het westen 
en veranderende ideeën in de Japanse maatschappij over gender, naaktheid en seksualiteit waren te 
zien in meer dan honderdtwintig foto’s. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met 
gastconservator Annemarie Zethof.  

• Publicatie: ‘Japans naakt. De ontwikkeling van fotografie in Japan’, auteur Annemarie Zethof met 
voorwoord van Kris Schiermeier  

• Uitgever: Uitgave Annemarie Zethof en Japanmuseum SieboldHuis 

• Sponsors tentoonstelling: Astellas B.V., Mondriaan Fonds, Tjerk Jan Buchter Fonds van Prins Bernhard 
Cultuur Fonds, Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation en de Vrienden van Japanmuseum SieboldHuis 

• Sponsor catalogus: Fujifilm Europe B.V.  
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• Samenwerking: Fujifilm Europe B.V. en Leiden, Stad van Ontdekkingen 

• Openingsspeech: Kris Schiermeier en Annemarie Zethof  

• Activiteiten: kinderspeurtocht, workshops, rondleidingen, lezingen en film 

 

 
Tentoonstelling 3: “Verstilde schoonheid. Japanse etsen van Tanaka Ryōhei” 
Van 20 september t/m 19 januari 2020, in de tijdelijke tentoonstellingsruimtes, 1e en 2e verdieping. 

Bezoekersaantal in deze periode: 18.028 bezoekers. 

 

Voor het eerst was er in Europa een overzichtstentoonstelling met ruim honderddertig Japanse etsen 
van Tanaka Ryōhei, uit Japanse en Europese privécollecties, aangevuld met enkele zeldzame 
landschapsetsen van Rembrandt van Rijn. De tentoonstelling toonde de Japanse binnenlanden met 
verfijnde landschappen, nostalgische boerderijen en indrukwekkende tempels. De programmering was 
in het kader van het Rembrandt-jaar. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met 
gastconservator Chris van Otterloo. 

• Publicatie: ‘Tanaka Ryōhei. Etchings of rural Japan’, auteur Chris van Otterloo met voorwoord van Kris 
Schiermeier  

• Uitgever: Uitgave Hotei Publishing en Koninklijke Brill N.V. 

• Sponsors tentoonstelling: Astellas B.V., Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation, Koninklijke Brill B.V., 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vrienden van Japanmuseum SieboldHuis 

• Sponsor catalogus: Hercules Segers Stichting, Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation en Gravin van 
Bylandt Stichting  

• Samenwerking: Leiden Stad van Ontdekkingen 

• Openingsspeech: Kris Schiermeier, Chris van Otterloo en H.E. Hidehisa Horinouchi, ambassadeur 
Japan 

• Activiteiten: kinderspeurtocht, workshops, rondleidingen, lezingen en film 
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Expositie 4: “Vier seizoenen. Prenten uit schenking Muck en Mieke Douma” 
Van 20 september t/m 19 januari 2020, in de tijdelijke tentoonstellingsruimtes, 1e en 2e verdieping. 

Bezoekersaantal in deze periode: 18.028 bezoekers. 

 

De jaargetijden zijn een terugkerend thema in de Japanse kunst, cultuur, tradities en gebruiken en een 
geliefd onderwerp in de prentkunst. Deze tentoonstelling met prenten uit de laat 19de en vroeg 20ste 
eeuw toonde verschillende voorstellingen waarin de Japanse seizoenswisseling en het natuurschoon 
een belangrijke rol spelen. De expositie is gemaakt in samenwerking met stagiaire/student Universiteit 
Leiden, Florence Stieber. 

• Sponsors tentoonstelling: Astellas B.V., Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation, Koninklijke Brill B.V., 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vrienden van Japanmuseum SieboldHuis 

• Samenwerking: Leiden Stad van Ontdekkingen 

• Openingsspeech: Kris Schiermeier, Florence Stieber en H.E. Hidehisa Horinouchi, ambassadeur Japan 

• Activiteiten: kinderspeurtocht, rondleidingen, lezingen  

Educatie 

Basisonderwijs – Museum en Schoolprogramma 
Japanmuseum SieboldHuis neemt deel aan het Museum & Schoolprogramma van de 
Cultuureducatiegroep. Van januari tot en met december 2019 zijn er via dit programma 248 leerlingen, 
verdeeld over elf groepen, gekomen. Dit is een afname van 45% ten opzichte van het jaar ervoor. Het 
heeft te maken met een breder aanbod van de Cultuureducatiegroep onder scholen.  

Het aanbod van het lesprogramma bestaat uit negen lessen die aansluiten op de leerlijnen: ‘Ik en de 
wereld’, ‘Kunst’, ‘Museum’ en ‘Tijd’, geschikt voor de groepen 5 t/m 8.  

De Japanse scholen uit Amsterdam, Rotterdam en Brussel brengen ook jaarlijks een bezoek aan het 
museum. 

Binnen het basisonderwijs zijn er regelmatig themaweken met als onderwerp Japan. De docenten 
benaderen het museum voor meer informatie en lesmateriaal.  
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In de schoolvakanties wordt het SieboldHuis regelmatig bezocht door groepen kinderen, in de leeftijd 
van 4 tot en met 12 jaar, van de buitenschoolse opvang. Samen met begeleiders van de BSO bezoeken 
zij het museum zelfstandig en gaan aan de slag met een kinderspeurtocht en ontdekken zo de 
Sieboldcollectie en de tijdelijke tentoonstellingen. 

 

Middelbaar onderwijs 
Voor leerlingen van het middelbaar onderwijs biedt het SieboldHuis twee lesprogramma’s aan. In het 
voorjaar bezochten leerlingen van de derde klas vmbo het museum en ze namen actief deel aan een 
manga-workshop vanuit het Cultuursjop-programma en in het najaar bezochten vierdeklassers van de 
havo met het Kunstshot programma het museum. Ook zijn er middelbare schoolklassen met hun eigen 
docent geweest om het museum en de tentoonstellingen te bezoeken.  

Met enige regelmaat ontvangt het SieboldHuis verzoeken om informatie en hulp bij profielwerkstukken.  

 

Hoger onderwijs 
Leidse studenten krijgen een &Cultuurkaart om cultuurparticipatie onder studenten te bevorderen. Op 
vertoon van de &Cultuurkaart hebben de studenten gratis toegang tot het museum. Tijdens de El Cid 
week is er een cultureel programmaonderdeel, waarbij de nieuwe Leidse studenten verschillende 
musea en culturele instellingen bezoeken, zo ook het Japanmuseum. Ook hebben zo’n zestig 
eerstejaars Leidse biologiestudenten een bezoek gebracht aan de vaste collectie met name de flora en 
fauna-kamer van het museum. 

 

‘Biodiversiteit Dier’ Universiteit Leiden 
Jaarlijks, dus ook in 2019, brengt een groep van circa honderdvijftig eerstejaars biologiestudenten van 
de Leidse Universiteit voor het vak ‘Biodiversiteit Dier’ een bezoek aan Japanmuseum SieboldHuis.  

 

‘Orientation Week Leiden’ internationale studenten Universiteit  
In 2019 organiseerde de Universiteit Leiden in januari en in augustus de ‘Orientation Week’ voor nieuwe 
internationale studenten met als doel kennis maken met de universiteit en de stad. Gedurende deze 
week konden deze studenten op een of meerdere dagen het Japanmuseum SieboldHuis gratis 
bezoeken. 

 

MuseumJeugdUniversiteit 
In 2019 heeft het Japanmuseum SieboldHuis meegedaan aan de MuseumJeugdUniversiteit. Kinderen 
tussen acht en twaalf jaar volgden in het najaar in het SieboldHuis een college van verschillende 
docenten van de Universiteit Leiden of specialisten op het gebied van Siebold en/of Japan. De 
onderwerpen sloten aan bij de tijdelijke tentoonstellingen of bij de vaste presentatie. Circa 25 kinderen 
namen per college deel. 

 

Verwonderpaspoort 
Om meer leerlingen te bereiken bieden wij sinds november 2019 de les ‘Op ontdekkingsreis door 
Japan’ voor groep 7 aan via het Verwonderpaspoort. Het Verwonderpaspoort verbindt het Leidse 
educatieve aanbod voor natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid en doet dit met de 
betrokken partners: gemeente Leiden, PROOLeiden, SCOL, Naturalis Biodiversity Center, Rijksmuseum 
Boerhaave, Technolab Leiden, Hortus botanicus, Wetenschapsknooppunt Leiden, Junior Science Lab, 
Sterrewacht, Naar buiten! Driebit, Vereniging Leidse Schooltuinen, Het Bewaarde Land en Hogeschool 
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Leiden.  Kinderen die met school deelnemen, ontvangen een Verwonderpaspoort. Met iedere activiteit 
of les die ze volgen, kunnen ze een online-eiland vrijspelen, waarmee ze thuis op ontdekkingsreis 
kunnen gaan in de digitale Verwonderwereld. In deze Verwonderwereld is ook ‘Siebolds eiland’ waar de 
kinderen op speelse wijze meer leren over Siebold en Japan. Dit lesprogramma heeft het SieboldHuis 
samen met de afdeling educatie van Naturalis ontwikkeld.  
 

Kinderspeurtochten en kinderactiviteiten 
Kinderen tot twaalf jaar krijgen bij een museumbezoek een gratis stripboek aangeboden. De 
hoofdpersoon, Tomo de tanuki, neemt de kinderen mee op reis door het museum. Via een kleurrijk 
stripverhaal worden verschillende voorwerpen uit het museum besproken en kunnen de kinderen 
vragen beantwoorden. Het boek bevat extra opdrachten voor thuis, een origami-instructie en 
kleurplaten waardoor kinderen op een toegankelijke manier hun kennis over Siebold en Japan kunnen 
verrijken. In de kelder is een leeshoek en er is tekenmateriaal beschikbaar. 

Bij elke tijdelijke tentoonstelling is een op maat gemaakte speurtocht die verdieping geeft bij de 
tentoonstelling en kinderen op een creatieve manier naar kunst laat kijken. Daarnaast zijn er 
thematische kleurplaten in de kelder.  

 

Presentatie Filter  
In oktober werd de nieuwste uitgave van het tijdschrift Filter, het tijdschrift voor vertalen, in het 
SieboldHuis gepresenteerd. Dit nummer stond in het teken van Japan en hieraan werkte onder anderen 
gastredacteur Ivo Smits mee, hoogleraar letteren en culturen van Japan van de Universiteit Leiden, die 
de presentatie verzorgde.  

  

Internationale Siebold Collectie Conferentie bijeenkomsten 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november werd de Siebold Collectie Conferentie gehouden in de 
Vossiuszaal van de universiteitsbibliotheek. Nationale, internationale wetenschappers, studenten en 
liefhebbers namen deel aan dit congres waarbij gedurende twee dagen lezingen gerelateerd aan 
Siebold te volgen waren. De directeur van de Universitaire Bibliotheken Leiden verwelkomde de 
aanwezigen gevolgd door een welkomstwoord door H.E. Hideshisa Horinouchi, de ambassadeur van 
Japan in Nederland. Gedurende het jaar hebben verschillende Sieboldwetenschappers Japanmuseum 
SieboldHuis bezocht en de collectie nader onderzocht. 

Naturalis eert Philipp Franz von Siebold met een reizende tentoonstelling ‘Nature collected by Von 
Siebold’ in 2023 door Japan. Het is meer dan tweehonderd jaar geleden dat Siebold aankwam op het 
eilandje Deshima waar de Hollanders gestationeerd waren. Naturalis werkt samen met het SieboldHuis 
om deze tentoonstelling in Japan te realiseren. De directeur van het SieboldHuis is gastconservator van 
de tentoonstelling vanuit 2019 wordt zowel inhoudelijk met een team bestaande uit medewerkers van 
het SieboldHuis en Naturalis aan de tentoonstelling gewerkt, als op het gebied van sponsorwerving 
waarbij gebruik gemaakt wordt van het netwerk van het SieboldHuis in Nederland en Japan. 

In 2026 is het tweehonderd jaar geleden dat Siebold de ‘Hofreis’ heeft gemaakt. In het SieboldHuis 
heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de directeuren van Naturalis, Museum Volkenkunde en de 
Universiteit Leiden om een reizende tentoonstelling samen te stellen voor Japan.  

 

Artist in Residence Programme 
Op zondag 17 november gaf professor Tsukioka Yūji een 'Japanese Art Seminar' in Japanmuseum 
SieboldHuis waarin hij uitleg gaf over de materialen, technieken en aspecten die zo typerend zijn voor 
het werken met bladgoud (haku). Deze Engelstalige lezing werd georganiseerd in samenwerking met 
de Universiteit Leiden. 
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Professor Tsukioka is een gerenommeerde kunstenaar die werkt volgens de traditionele nihonga 
techniek. Hij is professor aan de Musashino Art University in Tokio en directeur van het Iida City 
Museum. Dit ‘Japanese Art Seminar’ was een onderdeel van het artist in residence programme, 
georganiseerd door de Universiteit Leiden en de Japan Association for Promotion of Arts (JAPA), met 
steun van de Isaac Alfred Ailion Foundation. 

 

Nagasaki-kamer 
Japanmuseum SieboldHuis huisvest sinds maart 2009 de liaison office van de Universiteit van 
Nagasaki. In 2019 werd de ‘Nagasaki-kamer’ bezocht door (Japanse) studenten en hoogleraren en 
gebruikt voor bijeenkomsten. 

 

SixERS-kamer  
Sinds 1 augustus 2016 hebben zes Japanse topuniversiteiten (Chiba University, Kanazawa University, 
Kumamoto University, Nagasaki University, Niigata University en Okayama University) de beschikking 
over de zogenaamde SixERS-kamer in Japanmuseum SieboldHuis. Met enige regelmaat bezoeken 
(Japanse) studenten en hoogleraren hun kamer in het museum. Omdat er een einde gekomen is aan de 
subsidieverstrekking in Japan, is de overeenkomst voor deze kantoorruimte per 1 april 2019 opgezegd. 

 
Het nieuwe Japans-Nederlandse Woordenboek 
Japanmuseum SieboldHuis treedt al jaren op als ‘host’ voor ‘Het Nieuwe Japans-Nederlandse 
Woordenboekproject’. Daarnaast beheert het SieboldHuis de financiën van dit digitale woordenboek. 
Het nieuwe Japans-Nederlandse woordenboekproject is een doorlopend proces waarbij men woorden 
kan toevoegen om op deze wijze, na redactie, een volwaardig Japans-Nederlands (online) 
woordenboek tot stand te brengen 

 

Publicaties  
Naast de publicaties die verschenen zijn bij de tentoonstellingen, heeft de directeur bijdragen geleverd 
aan diverse tentoonstellingen.  

• Kris Schiermeier ‘Wilgen in de wind’ in: ‘Women of Japan’, Museum No Hero, (Delden 2019), 4-11. 

• Kris Schiermeier ‘Wat obsceen is, is wat verborgen is’ in: De Nieuwe, Maatschappij Arti et Amicitiae, Mei 
2019 jaargang 23 nummer 41, 10-13. 
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Bijzondere evenementen 

 
 

De Japanmarkt  
In 2000 bezocht de keizer van Japan 
samen met zijn vrouw tijdens een 
staatsbezoek aan Nederland het 
SieboldHuis. Ter herinnering aan dit 
bezoek en zijn wandeltocht over het 
Rapenburg met koningin Beatrix 
organiseert Japanmuseum 
SieboldHuis de Japanmarkt. 

Zondag 9 juni vond de twaalfde 
jaarlijkse Japanmarkt plaats. De markt 
omvatte een breed aanbod van 
Japanse waren en een foodcourt met 
allerlei Japans eten en drinken. Ook 
was er in het Japanmuseum 
SieboldHuis van alles te doen. Zo 
waren er speedrondleidingen en meerdere kamishibai-voorstellingen. Kamishibai is een Japanse vorm 
van verteltheater, waarbij een verhaal met platen geïllustreerd wordt. 

Samen met de plaatsvervangende ambassadeur van de ambassade van Japan in Nederland Yoshiko 
Kijima en de wethouder Cultuur van gemeente Leiden, Yvonne van Delft, werd om 12.00 uur de 
Japanmarkt 2019 geopend door Kris Schiermeier, directeur van Japanmuseum SieboldHuis. Tot 17.00 
uur kon de bezoeker kennis maken met alle facetten van de veelzijdige Japanse cultuur, zoals het 
bekijken van prenten, bonsaiboompjes, ikebana en de prachtigste kimono’s of kon geïnspireerd raken 
door de moderne Japanse cultuur met manga, anime en cosplay. In Rijksmuseum Oudheden werden 
door regionale verenigingen verschillende Japanse vechtsportdemonstraties gegeven. Ook kon de 
bezoeker aan boord bij de Leidse Rederij langs de Japanmarkt en andere voor Siebold belangrijke 
plekken varen. 

Samenwerking en sponsors: Japanse ambassade, gemeente Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, 
Leidse Rederij, Djoser, Astellas B.V., DUJAT, Toyota Van Haasteren, Willem Neuteboom (vrijwillige 
coördinator Sportverenigingen). 

 
 
Museumnacht 
Japan beleven zonder het vliegtuig te pakken? Dat kon tijdens de elfde Museumnacht waar 
Japanmuseum SieboldHuis samen met andere Leidse musea zijn deuren opende om de 1.978 
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bezoekers een gevarieerd Museumnachtprogramma aan te bieden. Zo werd de lezing ‘Tussen gouden 
wolken’ afgewisseld met een masterclass Japanse etiquette. In de tuin kon de bezoeker genieten van 
sushi en een drankje zoals sake of Japans bier. De Japankamer was omgetoverd tot een arcadewereld 
waarin pachinko gokautomaten en andere spelautomaten stonden. In de ruimte ernaast ontpopte menig 
bezoeker zich tot een nachtegaal bij het zingen van favoriete liedjes van de karaoke. Elders in het 
museum gaf de Shogi Club Tokin les in het eeuwenoude shogi bordspel. Er konden workshops gevolgd 
worden zoals kintsugi, een Japanse techniek om servies te repareren, Japanse theeceremonie of 
origami waarbij een traditionele kimono gevouwen werd.  

 

Een bijzondere activiteit was het prepareren van de appelvink door een expert van Naturalis Biodiversity 
Center. De appelvink is een vogeltje dat zowel in Nederland als in Japan voorkomt. Tijdens de 
Museumnacht demonstreerde de preparator live hoe het ontleden en opzetten van dit vogeltje in zijn 
werk gaat. Na de preparatie is dit vogeltje toegevoegd aan de wetenschappelijke collectie van 
Naturalis. Naast deze demonstratie kreeg de bezoeker ook antwoord op allerlei vogelvragen en leerde 
hij over de connectie tussen Japanse en Nederlandse vogels.  

 

Speciale Japanse culturele evenementen  

• De traditionele Japanse poppen-opstelling Hina-dan was in het kader van Hinamatsuri (meisjesdag) 
gratis van 1 tot en met 8 maart te zien in de Europakamer van het museum. 

 

• In september waren twee Japanse theemeesters van de Urasenke theeschool uit Kanagawa te gast in 
Japanmuseum SieboldHuis om een uitleg/demonstratie van de theeceremonie te geven. Deze 
Engelstalige lezing was in samenwerking met het Duitse Schloss Mitsuko. 

 

Vrienden, mecenassen en sponsors  
Musea worden gedragen door hun trouwe bezoekers, hun vrienden. Ook het SieboldHuis kan niet 
zonder vrienden en mecenassen. Zij bieden een klankbord voor activiteiten en tentoonstellingen, 
leveren vrijwilligers voor grote evenementen en met hun bijdrage worden bijvoorbeeld catalogi bij de 
tijdelijke tentoonstellingen en extra aankleding van het museum betaald. In 2019 is er de jaarlijkse 
vriendenavond gehouden. Tevens waren er veel gratis activiteiten voor onze vrienden en ook 
workshops met korting. De vrienden ontvangen maandelijks een nieuwsbrief. Het SieboldHuis heeft 168 
vrienden (€35,- of meer per jaar) en tevens de volgende mecenassen die €500 of meer bijdragen: de 
heer E. Jacobs,  de heer A. Matsura, de heer A. Pels-Rijcken, de heer C. Uhlenbeck, mevrouw E. 
Wessels en mevrouw K. Schiermeier. Daarnaast zijn er boeken geschonken door mevrouw H. Gottmer, 
mevrouw M. Jansen en door enkele anonieme schenkers. De sponsors worden in dit verslag vermeld bij 
de tentoonstellingen en de activiteiten. Van 2014 tot en met 2019 was Astellas B.V. de hoofdsponsor 
van het SieboldHuis.  

 

Lezingen  
In 2019 hebben gastsprekers lezingen gehouden over diverse onderwerpen, veelal aansluitend op de 
tijdelijke tentoonstelling of op een actueel onderwerp.  

Naast het verrichten van de opening van de tentoonstelling ‘Women in Japan’ in museum NoHero in 
Delden op 23 februari 2019 heeft de directeur ook diverse lezingen op locatie gegeven over 
Japanmuseum SieboldHuis en de relatie Nederland-Japan.  

In 2018 werd de gemeente Leiden verkozen tot ‘Beste Erfgoedgemeente’ en won ze de BNG Bank 
Erfgoedprijs. Hierop aansluitend organiseerde Erfgoed Leiden namens de gemeente Leiden het 
Erfgoed symposium in de Stadsgehoorzaal. Het evenement werd bezocht door circa tweehonderd 
beleidsmakers, bestuurders van gemeentes, rijksdienst en erfgoedinstellingen en erfgoedprofessionals. 
Het dagprogramma omvatte naast lezingen, excursies en workshops ook zeven themapitches waarvan 
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een werd gegeven door de directeur. Aan het einde van de dag werd Leiden een formeel programma 
door Kunsten ’92 tot de nieuwe ‘Beste Erfgoedgemeente 2019’ verkozen.  

Op 4 september heeft de directeur een lezing over Siebold gegeven in Kyoto tijdens het ICOM 
International Council of Museums waarbij het algemene thema ‘Large impact by joining forces’ was. 
Tijdens deze conferentie was er een internationaal georiënteerde sessie waar de directeur namens 
Nederland mocht spreken. Tevens sprak Joy Hendry (emeritus professor antropologie) over actuele 
vormen van internationale uitwisseling. De gerenommeerde schrijfster en onderzoekster Gail Lord (Lord 
Cultural Resouches) keek naar de toekomst en naar een nieuwe rol voor musea in de moderne 
geglobaliseerde samenleving en Miyuki Yamaguchi (Deshima Museum Nagasaki) informeerde het 
publiek over de historische handelspost Deshima.  

Tijdens de opening van een tentoonstelling op 22 november georganiseerd door ‘Junior Chamber 
International Amsterdam’ was de directeur de hoofdspreker en ze heeft een lezing gehouden over 
sustainable development goals in relatie tot Siebold.  

Bij de tijdelijke tentoonstelling ‘Kachō-ga. De poëzie van de Japanse natuur’ is een aantal lezingen 
georganiseerd door kenners en collectiebeheerders van Naturalis Biodiversity Center. In deze lezingen 
werden objecten van Naturalis, die tentoongesteld zijn in de flora en fauna kamer, verbonden met de 
tijdelijke tentoonstelling.  

 

Publiciteit 

De directeur, haar medewerkers en de gastconservatoren zijn veelvuldig in de media geweest zowel in 
Japan (onder andere bij Asahi Shimbun en Nippon Television Network Europe) als in Nederland (van 
TV-opnames bij RTL Editie NL, Talkshow M. en Blauw Bloed op de NPO tot en met recensies in de NRC 
en een interview voor de lokale zenders). Verder waren er interviews in tijdschriften, dagbladen en op 
televisie over de tentoonstellingen, de Japanmarkt en de Japanse kunst en cultuur. 

Via de SieboldHuis website, de nieuwsbrief, Facebook en Twitter werd eveneens informatie over het 
museum en zijn activiteiten verstrekt. 

De Google Grants campagnes in 2019 leverden 39.952 extra vertoningen op, waarvan er 9.029 clicks 
naar www.sieboldhuis.org gingen. De website had 366.628 paginaweergaven, door 110.642 nieuwe 
gebruikers. 91% van onze website-bezoekers komt uit Nederland (Japans 5%, overige 4%. 
Twitter.com/SieboldHuis heeft 3.411 volgers. De directeur twittert ook vanuit een eigen account en haar 
tweets worden door 1.535 mensen gevolgd.  
In 2019 had Japanmuseum SieboldHuis op Facebook 5.747 ‘likes’ en 6.060 ‘followers’. Het Facebook-
event ter promotie van de Japanmarkt was zeer succesvol met een bereik van 248.700, 13.000 
geïnteresseerden en 1.200 bezoekers. Ook het aantal vrienden van Japanmuseum SieboldHuis is 
gegroeid naar 186 abonnees. Het museum is sinds 2018 ook actief op Instagram. Het account 
instagram.com/sieboldhuis heeft inmiddels 1.187 volgers. De nieuwsbrief werd in 2019 maandelijks 
naar 2.616 mensen gemaild. Via deze mailinglijst, inclusief de perslijst en genodigden voor de 
tentoonstellingsopeningen heeft Japanmuseum SieboldHuis 35.934 contactmomenten met abonnees 
gehad.  

Bij elke tijdelijke tentoonstelling werd een muppencampagne van twee weken gehouden in de stad. De 
tentoonstellingen ‘Kachōga. De poëzie van de Japanse natuur’ en ‘Japans naakt’ kregen extra aandacht 
middels grootschalige landelijke muppencampagnes met in totaal zes weken zichtbaarheid op 107 
vlakken op en rond de NS-stations.  
In totaal werden er voor de tentoonstellingen 980 digitale uitnodigingen verstuurd voor de opening en 
8.400 flyers en 480 posters (A2-formaat) verspreid in Leiden en omstreken. Bij ‘Kachō-ga. De poëzie 
van de Japanse natuur’ werd een ‘stoppercampagne’ ingezet met vijfhonderd driehoeksborden in de 
regio Leiden gedurende de gehele tentoonstellingsperiode.  
Japanmuseum SieboldHuis heeft samen met de Persgroep een advertentiecampagne in het 
cultuurkatern van de Volkskrant, AD, Trouw en Parool geplaatst. In totaal zijn er 9x4 advertenties in 
bovenstaande kranten verschenen ter promotie van de tijdelijke tentoonstellingen. Sinds december 
2016 rijdt er een SieboldHuis City-Shuttle bus door de stad. Dit draagt bij aan een grotere 
naamsbekendheid van het Japanmuseum. Daarnaast wordt Japanmuseum SieboldHuis omgeroepen in 
de Arriva stadsbus bij de uitstaphalte.  
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Bij elke tentoonstelling zijn er speciale activiteiten en acties ingezet om de tentoonstellingen extra onder 
de aandacht van de beoogde doelgroep te brengen. Zo werden de folders van ‘Kachō-ga. De poëzie 
van de Japanse natuur’ verspreid bij de prentkunstliefhebbers op de kunstbeurs PAN-Amsterdam. Er 
was een speciale actie voor de lezers van Nouveau bij de tentoonstelling ‘Japans naakt’ en werden er 
van 1 t/m 10 november op NPO 1, 2 en 3 dertig commercials uitgezonden in het STER&Cultuur blok, 
waarbij de tentoonstelling ‘Verstilde schoonheid. Japanse etsen van Tanaka Ryōhei’ onder de aandacht 
werd gebracht. 

De tentoonstelling ‘Kachō-ga. De poëzie van de Japanse natuur’ was niet te missen voor de 
treinreiziger. In 2018 en 2019 waren er ruim veertig ‘kachō-ga’ abri’s op geselecteerde stations en 
perrons zoals Amsterdam CS, Amsterdam Zuid, Den Haag HS, Heemstede-Aerdenhout, Leiden 
Centraal, Schiedam en Voorschoten. In de trein was Japanmuseum SieboldHuis ook zichtbaar op 
RailTV. Op de digitale schermen in de trein, in wachtruimtes en op perrons werd een dertig seconden 
durend filmpje in vijftien dagdelen vertoond gedurende de tentoonstellingsperiode. Ook was er in 
samenwerking met #NSFavorites kortingsactie, waarbij twee bezoekers voor de prijs van één de 
tentoonstelling konden bezoeken. Deze actie werd gepromoot op de website en in de nieuwsbrief van 
#NSFavorites. In de kerstvakantie waren in week 51 en 52 vijfendertig muppen in de Leidse binnenstad 
van kachō-ga posters voorzien. Daarnaast waren er gedurende de gehele tentoonstellingsperiode 
vijfhonderd A0-driehoeksborden geplaatst in Leiden en omstreken. 

Aangezien op het campagnebeeld van ‘Japans naakt’ een halfnaakte vrouw afgebeeld staat, is er 
overleg geweest met elke distributeur of het beeld via hun kanalen geplaatst of verspreid mocht/kon 
worden. De partners Leiden Marketing, Exterion Media en PS Service hebben uiteindelijk allemaal 
besloten ons campagnebeeld te distribueren. Vanwege de strikte censuurregels is het ook een 
uitdaging gebleken om de doelgroep voor ‘Japans naakt’ via de social media-kanalen te bereiken. Het 
Facebookaccount is meerdere keren geblokkeerd geweest en zijn er berichten door Facebook 
verwijderd. Dit heeft gevolgen gehad voor het algoritme, waardoor het SieboldHuis minder zichtbaar is 
geweest dan gehoopt.  

Voor de lezers van Nouveau was er een speciale lezersaanbieding, waarbij de bezoekers ontvangen 
werden met een kopje koffie en ze kregen een besloten rondleiding kregen bij ‘Japans naakt’.  
Voor 'Japans naakt’ werd samengewerkt met FUJIFILM Original Photo Paper. Niet alleen zijn er foto’s 
voor de tentoonstelling door FUJIFILM ontwikkeld, maar ook de catalogus is door FUJIFILM gemaakt. 
Met deze catalogus hadden wij een wereldprimeur, want de tweedelige catalogus is in het fotolab van 
Fujifilm volledig op fotopapier geproduceerd. Ter promotie van dit nieuwe product werd er een 
promotiefilm gemaakt die FUJIFILM tot op heden gebruikt om de nieuwe mogelijkheden van het product 
te presenteren.  
Vivian Slingerland van het RTL4-programma '5 Uur Live' kreeg een rondleiding door de tentoonstelling 
van de directeur; dit item werd op 28 mei uitgezonden. 

Met online advertentiecampagnes middels het Google Display Network en Facebook is de 
tentoonstelling grootschalig onder de aandacht gebracht van een nieuwe doelgroep. Deze actie heeft 
de fanbase op Facebook bijna verdubbeld. 

In 2019 heeft Japanmuseum SieboldHuis deelgenomen aan de Leidse Museumnacht, de Museumweek 
en de 50+Beurs in de Jaarbeurs Utrecht om zichtbaar te zijn vooreen groot (en nieuw) publiek.  

In samenwerking met de Leidse musea en Leiden Marketing is er een gezamenlijke campagne gestart 
waarin alle aandacht werd gevestigd op ‘Verstilde schoonheid. Japanse etsen van Tanaka Ryōhei’. Er 
verschenen on- en offlineadvertenties en advertorials in Flow, Nouveau, Libelle en op NU.nl, perfect 
passend bij de beoogde doelgroep. 

 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een totaal lezersbereik van 6,8 miljoen, onderwie 3,3 miljoen unieke 
lezers. Ook zijn er in samenwerking met Leiden Marketing twee stadsgidsen met plattegrond ontwikkeld 
en verspreid op culturele en toeristische locaties en uiteraard in het Visitor Centre. De tentoonstellingen 
en activiteiten van Japanmuseum SieboldHuis werden ook maandelijks gepubliceerd in een Uitagenda 
die op culturele locaties in Leiden gedistribueerd wordt.   

De nieuwe keizerlijke periode Reiwa is per 1 mei 2019 ingegaan. Dit tijdperk is ingegaan op het moment 
dat de vorige keizer Akihito aftrad en zijn zoon Naruhito hem opvolgde. In de Nederlandse media is hier 
veel aandacht voor geweest. Japanmuseum SieboldHuis is met regelmaat gevraagd om meer 
informatie en interviews. In de uitzending van 1 april van het programma 'NOS Met het oog op morgen' 
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gaf de directeur uitleg over het nieuwe tijdperk Reiwa. Ook in het RTL-nieuws van 1 april gaf de 
directeur een interview over Reiwa. De uitzending van Blauw Bloed stond zaterdag 13 april geheel in 
het teken van de kroning van de Japanse keizer. Op 30 april werd de abdicatie besproken door de 
directeur in de talkshow M. van Margriet van der Linden bij KRO-NCRV.  

 

3.6.4. Huisvesting, ICT en algemene zaken 

Huisvesting 

In 2019 is de huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf voor vijf jaar verlengd.  

ICT  

Er zijn geen grote investeringen gedaan op het gebied van ICT.  

Algemene zaken  

In 2019 is er naast de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, onderhoud uitgevoerd ter 
bescherming van de collectie. De UV- en lichtfilters op de buitenramen van de vaste 
tentoonstellingsruimtes zijn vervangen. Tevens zijn de lichtrails vervangen in de ruimtes voor de 
tijdelijke tentoonstellingen. Ook is de inbraakinstallatie van het pand vernieuwd.  

Er is groot onderhoud uitgevoerd aan de tuin. Het sproeisysteem is verbeterd en er zijn planten 
vervangen. Om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren heeft er onderhoud aan het pad 
plaatsgevonden.  
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3.6.5. Personeel en organisatie en talentontwikkeling 

Organigram 2019 

 

 
 

• Personeelsbezetting in 2019 van 36 (parttime) medewerkers waarvan acht mensen (4,1 fte) op de 
Stichting Japanmuseum SieboldHuis, 22 
winkelmedewerkers/activiteitenbegeleiders/fondsenadministratie/ beveiliging via Randstad en andere 
organisaties, vier vaste vrijwilligers, een stagiaire een gedetacheerde winkelmedewerker van Naturalis 
(wegens verbouwing Naturalis) en daarnaast 39 vrijwilligers voor de Japanmarkt en de Museumnacht.  

• Gemiddeld jaarverzuimpercentage SieboldHuis 2019: 0,8 % (wegens langdurige uitval van een vaste 
medewerker). 

• Vervulde vacatures in 2019: 4 vacatures. 

3.7. Toepassing governance codes 

Japanmuseum SieboldHuis past de Governance code cultuur toe.  

3.7.1. Governance Code Cultuur  

De Stichting Japanmuseum SieboldHuis, gevestigd te Leiden, wordt sinds 2009 bestuurd volgens het 
‘raad-van-toezicht-model’ waarbij het bestuur tot 30 juni 2019 is belegd bij de directeur. Vanaf 1 juli 
2019 is de directeur-bestuurder tevens voorzitter van het bestuur en is de algemeen directeur van 
Naturalis (qualitate qua) medebestuurder geworden. Hieronder geven we aan hoe Japanmuseum 
SieboldHuis in 2019 voldoet aan de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 
(hierna: de Code).  

Directeur-bestuurder

Directiesecretariaat en 
Activiteiten

Activiteitenbegeleiders 
en vaste vrijwilligers

Nederland-Japan relatie Museale Zaken

Winkel Beveiliging

Pr, communicatie en 
educatie Vrienden

Fondsenadministratie

Japanmarkt

Stagiair
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Principe 1: De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te 
creëren, over te dragen en/of te bewaren. 
De doelstelling van de stichting luidt conform artikel 3, lid 1 en 2 van de statuten: “ het presenteren van 
(museale) collecties met betrekking tot de Japanse kunst, cultuur, natuur en wetenschap, in het 
bijzonder de Leidse Siebold-collectie, alsmede het versterken van de band tussen Nederland en Japan 
door middel van het exploiteren van Japanmuseum SieboldHuis als museum en informatiecentrum. De 
stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: het organiseren van permanente en tijdelijke 
tentoonstellingen; het beheren van een informatiepunt Nederland-Japan; het organiseren van culturele 
en andersoortige activiteiten; samenwerking met andere Nederland-Japanse culturele, 
wetenschappelijke en economische instanties, zulks in het bijzonder in samenwerking met de 
stakeholders Stichting Naturalis Biodiversity Center, Museum Volkenkunde, de Universiteit Leiden en de 
gemeente Leiden; samenwerking met Japanse organisaties die zich bezighouden met onderzoek naar 
en presentatie van de Japans-Nederlandse betrekkingen.”  

 

Principe 2: De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij 
dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’). 

• Het bestuur en de raad van toezicht onderschrijven de principes en aanbevelingen zoals beschreven in 
de Governance Code Cultuur 2019 en passen deze toe. 

• De manier waarop Japanmuseum SieboldHuis de principes toepast, sluit aan bij de doelstelling, aard 
en omvang van de organisatie. De Code is besproken in een vergadering van de raad van toezicht en 
de directie. Wanneer het SieboldHuis afwijkt van een principe of een praktijkaanbeveling, wordt daarvan 
in het bestuursverslag melding gemaakt. 

• In het bestuursverslag wordt gemeld dat het SieboldHuis de Code toepast en worden eventuele 
wijzigingen op het gebied van de governance gemeld. 

• De informatie over de toepassing van de Code staat op de website. 

 

Principe 3: Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante 
en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. 

• De raad van toezicht vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. Dit gebeurt in ieder geval 
bij (her)benoeming. 

• Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en de directie worden in het jaarverslag vermeld.  

• De Reglementen van de raad van toezicht en de directie bevatten bepalingen over hoe wordt 
omgegaan met (mogelijke) belangenverstrengeling.  

• In het verslagjaar deden zich geen besluiten voor waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen.  

• Het SieboldHuis verstrekt aan de leden van de raad van toezicht en de directie geen persoonlijke 
leningen, garanties e.d.  

• Er zijn geen verplichtingen aangegaan met aan de leden van de raad van toezicht of directie gelieerde 
partijen. 

• Wij hanteren de gedragscodes Governance Code Cultuur en de ICOM Code of Ethics. 

• Tegen fraude zijn verschillende maatregelen van kracht. Zie hiervoor de risicoparagraaf. 
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• Jaarlijks wordt in de RvT een overzicht geactualiseerd van relevante nevenfuncties van de leden, 
waarbij ook wordt gekeken naar het risico op belangenverstrengeling. 

 

Principe 4: Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 

• Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen het SieboldHuis en Naturalis die is goedgekeurd door de 
raad van toezicht. Hierin staan de taken van de bestuursleden vermeld.  

• De directie vergadert in principe viermaal per jaar met de raad van toezicht. Wanneer daartoe 
aanleiding is, wordt vaker vergaderd. De afspraken over inhoud, frequentie en informatievoorziening 
van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het Directiereglement en het Reglement raad van toezicht. 

• De raad van toezicht heeft een Reglement waarin de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze zijn 
vastgelegd. In de financiële verantwoording wordt een bericht van de raad van toezicht opgenomen 
waarin de raad rapporteert hoe hij invulling heeft gegeven aan zijn taken en verantwoordelijkheden 

• Er is buiten de vergaderingen frequent contact tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder 
en tussen de beide bestuursleden.  

 

Principe 5: Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en 
de resultaten van de organisatie. 

• De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding en de resultaten 
van de organisatie.  

• Medewerkers kunnen onregelmatigheden melden. 

 

Principe 6: Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 
organisatie. 

• Het SieboldHuis hanteert een risicomodel dat periodiek wordt geactualiseerd en besproken met de 
raad van toezicht. In de jaarrekening wordt verslag gedaan van het systeem van risicobeheersing en 
controle. 

 

Principe 7: De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een 
professionele en onafhankelijke wijze uit. 

• De raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar met de directie. Wanneer daartoe aanleiding 
is, wordt vaker vergaderd.   

• Er is buiten de vergaderingen frequent contact tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder 
en de medebestuurder.  

• De voorzitter en een ander lid van de raad van toezicht (renumeratiecommissie) voeren jaarlijks een 
gesprek met de directeur-bestuurder over haar functioneren.  

 

Principe 8: De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij 
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 

• De raad van toezicht bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen leden. 
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• In zijn profielschets heeft de raad van toezicht beschreven welke eisen worden gesteld aan de 
samenstelling van de raad, zodat hij zijn werk naar behoren kan doen. Aan de leden worden algemene 
eisen gesteld waaraan alle leden moeten voldoen. Daarnaast zijn er specifieke eisen op het gebied van 
kennis en deskundigheid die aan de individuele leden worden gesteld.  

• Herbenoemingen van leden zijn geen automatisme. Bij iedere herbenoeming wordt een afweging 
gemaakt, mede op basis van de profielschets. 

• De vacatures in de raad van toezicht worden openbaar gemaakt.  

• De maximale zittingstermijn van de leden van de raad van toezicht is zeven jaar. Er is een rooster van 
aftreden dat wordt opgenomen in het jaarverslag. 

• Er is een introductie / kennismaking voor nieuwe leden van de raad van toezicht in de vorm van een 
gesprek en een rondleiding. 

• De raad brengt jaarlijks een werkbezoek aan de stichting.  

 

3.7.2. Code Culturele Diversiteit en inclusie 

Japanmuseum SieboldHuis vindt diversiteit en inclusie waardevol en belangrijk.  

Het SieboldHuis heeft verschillende nationaliteiten in dienst van de stichting en onder de vrijwilligers. 
Ook bij de oprichting van het museum is er gedacht aan een goede toegankelijkheid van het historische 
pand. Aan de achterkant is een ingang voor mindervaliden en het museum heeft een lift waardoor alle 
verdiepingen toegankelijk zijn. In 2019 is de toegankelijkheid van het museum verbeterd door een 
aangepast tuinpad waardoor het museum nog beter rolstoeltoegankelijk is gemaakt. De directeur en de 
coördinator museale zaken hebben in 2019 een workshop over toegankelijkheid gevolgd.  

De raad van toezicht heeft geconstateerd dat de culturele diversiteit in de samenstelling van de raad te 
weinig tot uiting komt en heeft besloten dat bij de eerstvolgende vacature in 2020, het profiel van de 
raad in dit opzicht zal worden versterkt. 

 

3.7.3. Fair Practice Code 

Japanmuseum SieboldHuis geeft invulling aan het werkgever- en opdrachtgeverschap conform de 
waarden van de Fair Practice Code. De stichting hanteert de museum-cao en past deze toe. Wij 
hanteren de wettelijke aanbestedingsregels en bij opdrachtverlening worden altijd heldere en eerlijke 
contracten afgesloten, waarbij expliciete afspraken worden gemaakt over eigenaarschap, 
bronvermelding en rechtenafdracht. Wij hanteren per aard van het werk altijd een passende 
arbeidsrelatie. De inzet van flexibele arbeidsrelaties is beperkt. Inzet van vrijwilligers is een welkome 
aanvulling op de personele capaciteit en wordt niet ingezet ter vervanging van betaald werk. Het 
SieboldHuis investeert in ontwikkeling van haar medewerkers.  

 

3.7.4. Bezoldiging /WNT 

Het beloningsmaximum conform WNT-norm voor 2019 is € 194.000. Noch het salaris van de directeur-
bestuurder, noch dat van enige andere medewerker van de stichting, overstijgt de WNT-norm.  

3.8. Risicomanagement 

De stichting dient een algemeen belang, wordt merendeels met publiek geld gefinancierd en heeft een 
wettelijke taak. Tegelijk wordt verwacht dat we ondernemend zijn, met het doel om a) de publieke 
investering maximaal te laten renderen en b) voldoende inkomsten te verwerven om onze doelstellingen 
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te kunnen realiseren. Wij maken dan ook een bewuste afweging tussen de (publieke en commerciële) 
doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te nemen om de doelstellingen te bereiken. Dit continue 
proces hebben we verankerd in ons risicomanagementbeleid. 

Uitgangspunten van het risicomanagementbeleid: 

• het afwegen van risico’s is structureel onderdeel van de planning- en controlecyclus; 

• we hebben systemen van risicobeheersing en interne controle ingericht. Deze dienen om significante 
risico’s te identificeren, realisatie van doelstellingen te bewaken en naleving van wet- en regelgeving te 
waarborgen; 

• de directie is verantwoordelijk voor de systemen van risicobeheersing en interne controle en de werking 
ervan; 

• de directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de risicobereidheid: het bepalen van wat 
acceptabel is bij de (mate van de) risico’s die genomen worden. 

 

3.8.1 Risicoacceptatie 

De risicoacceptatie verschilt per doelstelling en risicocategorie. De risicogrenzen zijn vastgelegd in 
verschillende beleidsdocumenten. 

 

Risicocategorie Risicobereidheid Toelichting 

Strategisch Gematigd Strategische risico’s worden zorgvuldig afgewogen. We zoeken 
steeds de balans tussen onze maatschappelijke functie (lage 
risico-acceptatie) en onze commerciële ambities (hogere risico-
acceptatie). 

Operationeel Laag Onze kerntaak is gericht op het presenteren van (museale) 
collecties met betrekking tot de Japanse kunst, cultuur, natuur en 
wetenschap, in het bijzonder de Leidse Siebold-collectie, 
alsmede het versterken van de band tussen Nederland en Japan 
door middel van het exploiteren van Japanmuseum SieboldHuis 
als museum en informatiecentrum. Risico’s die de continuïteit in 
gevaar kunnen brengen willen we zoveel mogelijk inperken. Op 
het gebied van veiligheid en beveiliging van museumbezoekers, 
werknemers en gasten willen we risico’s zoveel mogelijk 
vermijden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de collectie. 

Financieel Zeer laag Als het gaat om financiële risico’s staan wij voor een stabiel 
beleid met minimale en beheersbare risico’s teneinde een solide 
financiële positie te waarborgen en te allen tijde correcte 
besteding van publiek geld te kunnen verantwoorden. 

Compliance Nul Op het gebied van compliance met wet- en regelgeving hanteren 
wij geen tolerantie en streven we naar volledige compliance. We 
hebben daarbij speciale aandacht voor wet- en regelgeving op 
het gebied van veiligheid en beveiliging, milieu, aanbestedingen 
en privacy/informatiebeveiliging. 
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3.8.2 Beheersing- en controlesysteem 

Risicomanagement is een vast onderdeel van onze financiële en operationele planning- en 
controlecyclus. In dit verband wordt jaarlijks (jaarverslag) en per kwartaal (rapportage van de directeur 
met budgetoverzichten) gerapporteerd aan de raad van toezicht.   

 
Verantwoordelijkheden 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de opzet en werking van de systemen voor interne 
risicobeheersing. Risicobeheersing valt intern onder de raad van toezicht. De directeur-bestuurder 
rapporteert en legt verantwoording af over de opzet en werking van de systemen. De externe 
accountant oefent interne controle uit. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het risicomanagement en legt hierover in de kwartaalrapportage verantwoording af.  

Extern vindt toezicht en monitoring plaats door het ministerie van OCW op de uitvoering van de 
prestaties conform de besteding van de verleende projectsubsidie.  

Gelet op bovenstaande zijn we van oordeel dat de systemen van risicobeheersing en interne controle 
een redelijke mate van zekerheid geven over de financiële verslagleggingsrisico’s en dat de financiële 
verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat. 

 

3.8.3 Belangrijkste risico’s 

Strategische risico’s  

1. Verandering in de bezoekaantallen, 
tegenvallende inkomsten 

Beheersmaatregelen 

Onverwachte veranderingen in bezoekaantallen 
kunnen leiden tot een tekort of overschot aan 
capaciteit en aan directe inkomsten. Ook kan het 
invloed hebben op de afspraken met het Ministerie 
van OCW en zo ook op de overgangssubsidie. 
Verder heeft het risico invloed op relaties met 
sponsors en fondsen. Structurele bijdragen komen 
van de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden. 
Deze inkomsten hebben een aanmerkelijk aandeel 
in de directe inkomsten. Dit geldt ook voor de 
inkomsten van bedrijfssponsoren. Voor beide geldt 
dat de bijdragen structureel zijn voor een beperkte 
periode, lopend van drie tot vijf jaren met uitzicht op 
verlenging. Projectsubsidies, met name voor 
tentoonstellingsprojecten, vormen een belangrijke 
component van de eigen inkomsten. Deze kunnen 
fluctueren per jaar.  

We onderhouden intensief contact met de relevante 
stakeholders, met name OCW, fondsen en sponsors. 
Op basis van jarenlange ervaring worden 
bezoekaantallen aan de hand van scenario’s ingeschat. 
De organisatie van de publieksbegeleiding en educatie 
is erop ingericht om mee te kunnen bewegen met 
afname of groei van aantallen. 
We begroten terughoudend, bij voorkeur op basis van 
ervaringscijfers.  
Eventueel grijpen we - na analyse – in, door: intensiveren 
van de (marketing)inspanning om de resultaten te 
verbeteren en/of te besparen op de kosten. In het geval 
dat de inkomsten structureel achterblijven, kan de keuze 
ook zijn om een activiteit te beëindigen. De uitvoering 
van de projecten wordt bijgesteld al naar gelang de 
externe subsidie die is toegekend. De liquiditeit van de 
projectsubsidies wordt niet aangesproken voor andere 
doeleinden. 

 

2. Politiek Beheersmaatregelen 

De afhankelijkheid van de subsidie van de 
rijksoverheid is groot. Politieke besluitvorming 
brengt risico’s met zich mee t.a.v. uit te voeren 
taken, te behalen resultaten en hoogte van en 

Participatie in overlegorganen/ discussies. 
In contact blijven met stakeholders. 
Monitoren van (politieke) besluitvormingstrajecten 
en ontwikkelingen op wetgevingsgebied. 
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voorwaarden voor subsidie. Met de 
toekenning van de overgangssubsidie in 2019 
en 2020 en de komst van de Erfgoedwet (en 
langjarige bekostiging vanaf 2021) is de 
gevoeligheid voor dit risico licht afgenomen. 
De hoogte van de overgangssubsidie is 
vooralsnog te laag om het SieboldHuis in de 
huidige vorm te laten voortbestaan. Het risico 
is dat Japanmuseum SieboldHuis te maken 
krijgt met de effecten van een negatief oordeel 
van publieke en politieke opinie op het 
bereikte resultaat in relatie tot hoeveelheid 
subsidie.  

Gebruik maken van bezwaarprocedures. 
Beleidsbeïnvloeding bij de minister en het 
departement en ook via de Museumvereniging. 
Invloed van de Japanse contacten aanwenden.  

3. ICT infrastructuur en informatie Beheersmaatregelen 

IT-systemen en -applicaties zijn in groeiende 
mate een strategische asset. Achterblijvende 
doorontwikkeling, storingen in of uitval van 
bedrijfskritische IT-systemen en 
ongeoorloofde toegang zouden onze 
bedrijfsvoering en onze reputatie negatief 
kunnen beïnvloeden. Dit risico neemt toe 
naarmate we onze ambitie om onze digitale 
capaciteiten uit te breiden gaan uitvoeren. 

Het bestaande systeem wordt getoetst en beheerd 
door MASS IT BV Apple support and consultancy. 
Zij zorgen voor de ondersteuning en het beheer 
van de Apple computers.   

4. Internationale samenwerking Beheersmaatregelen 

Het versterken van de band tussen Nederland 
en Japan door middel van het exploiteren van 
Japanmuseum SieboldHuis als museum en 
informatiecentrum is een belangrijke 
doelstelling. Waar mogelijk wordt er 
samengewerkt met Japanse (museale) 
instellingen maar ook met andere landen waar 
Siebolds collectie wordt beheerd en getoond. 
De betrokken internationale groep van 
Sieboldinstellingen is sterk gecommitteerd, 
maar de instellingen zijn qua samenwerking 
wel in hoge mate afhankelijk van diverse 
rijksoverheden of private fondsen.  

Bijstellen ambities indien nodig. 

5. Positionering Beheersmaatregelen 

De positionering van het SieboldHuis als het 
Japanmuseum van Nederland is van belang 
voor het slagen van de strategie. Risico’s op 
te lage bekendheid en een verkeerd imago 
belemmeren de ontwikkeling van het museum. 

Actieve positionering van het SieboldHuis als 
Japanmuseum door interne en externe 
communicatie. Indien financieel mogelijk, 
structureel onderzoek naar imago en monitoring 
van vermeldingen in de media. 

 

Operationele risico’s 

Operationele risico’s betreffen de assets, human resources, ICT en leveranciers. 

In het algemeen worden deze risico’s beheerst door middel van verzekeringen en kredietwaardigheidschecks. 

6. Veiligheid en beveiliging, fraude Beheersmaatregelen 

Er zijn veel zaken die risico opleveren voor de 
gezondheid van medewerkers, bezoekers en 
omwonenden. Naast algemene risico’s op 
bijvoorbeeld brand, overstroming en instorting, 

Arbo-systematiek veiligheidszorg. 
Trainingen en oefeningen. 
Noodplannen en -procedures. 
Veiligheidsscans. 
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gelden bij het werken in en met of bezoeken van 
tentoonstellingen en collectiemateriaal specifieke 
risico’s. 
In het bijzonder voor de collectie, maar ook de 
overige spullen geldt een risico op ontvreemding.  
En er is een risico op fraude. 

Verzekeringen. 
Veiligheidsvoorzieningen. 

7. Personeel Beheersmaatregelen 

Leiderschap & Sturing: risico dat het bestuur 
onvoldoende voor zijn taak is toegerust.  
Competenties: risico dat de medewerkers niet over 
de passende kennis en/of vaardigheden 
beschikken. 
Cultuur: risico dat de medewerkers zich niet 
houden aan algemeen geldende ethische normen 
en/of de doelstellingen van de organisatie. 

Raad van toezicht. 
Klokkenluidersregeling. 
Performance managementcyclus. 
Functiebeschrijving en –waardering. 
Managementontwikkeling. 
Ethische codes ICOM.  

 

Financiële risico’s  Beheersmaatregelen 

Japanmuseum SieboldHuis heeft te maken met 
marktrisico, prijsrisico en liquiditeitsrisico.  

Er wordt een weerstandsvermogen aangehouden met 
een omvang van 1 jaar bezoekersinkomsten. Deze 
bestaan uit de entree-inkomsten, de brutomarge van de 
winkelinkomsten en de brutomarge van de pacht van de 
horeca. 
Ook is het in het geval van tegenvallers mogelijk om 
beoogde investeringen te temporiseren, waardoor 
liquiditeit wordt vrijgespeeld. 

Risico’s ten aanzien van wet- en regelgeving 
(compliance) en integriteit 

 Beheersmaatregelen 

Wetgeving die het beheersingskader vormt, betreft 
voornamelijk Nederlands recht. Het niet voldoen aan 
de wet- en regelgeving kan schadelijk zijn voor de 
reputatie en negatieve operationele of financiële 
gevolgen hebben. Hierbij specifiek aandacht voor 
aanbestedingen, veiligheid/beveiliging en 
privacy/informatiebeveiliging. 
Een gebrek aan integriteit en verantwoord zakelijk 
gedrag kan schadelijk zijn voor onze reputatie en 
leiden tot schending van wet- en regelgeving. 

Hanteren van de gedragscodes Governance Code 
Cultuur en de ICOM Code of Ethics  
Klokkenluidersregeling. 
Tegen fraude zijn de volgende maatregelen van kracht: 

• administratieve organisatie (drietrapssysteem qua 
betalingen); 

• meerjarig kasstroomoverzicht; 
• frauderapportage; 
• factuur fiatteersysteem; 

 

Gevoeligheidsanalyse  

 

Risico Waarde Resultaat Verandering Effect Impact 
op 

Aannames 

1, 5,6 Aantal 
bezoekers 
(minus 10.000 
van de 
Japanmarkt) 

44.277 +/- 1% € 443 resultaat Gemiddelde totale inkomsten 
uit kaartverkoop per 
bezoeker € 4,46 bij 
gelijkblijvende kosten. 
Bezoekaantal 2019. 

3, 6 Bedrijfslasten € 1.030.765 +/- 1% € 10.308  resultaat Totale bedrijfslasten 2019 
exclusief afschrijvingen. 
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4, 7 Project funding 
tentoonstellinge
n en activiteiten 

€ 219.089 +/- 1% € 2.191 omzet Extern gesubsidieerde en 
gesponsorde 
tentoonstellingsprojecten en 
inkomsten activiteiten 
(evenementen, catering en 
verhuur kantoorruimte). 

1, 2  Overgangs- 
subsidie 
Ministerie 
OCW/EK  

€ 300.000 +/- 1% € 3.000 resultaat Overgangssubsidie 2019  

 

3.8.4 Risicomanagement in 2019 

Er is geen sprake van bouw- of renovatieprojecten of anderszins zaken die vanwege de omvang en 
complexiteit grote risico’s met zich meebrengen.  

 

3.8.5 Directieverklaring 

De directie verklaart dat, voor zover bekend: 

• de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de 
resultaten van Japanmuseum SieboldHuis; 

• het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum en de gang van zaken 
gedurende het boekjaar; 

• in het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee Japanmuseum SieboldHuis wordt geconfronteerd 
zijn beschreven. 
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4. Begroting 2020 
De volgende begroting over 2020 is vastgesteld door de raad van toezicht van Stichting Japanmuseum 
SieboldHuis op 19/09/2019. 

 

Stichting Japanmuseum SieboldHuis, Leiden 
 

  
Lasten 2020 budget 

1. Personeel € 358.000 

2. Afschrijvingen € 37.500 

3. Huisvesting € 255.085 

4. Activiteiten € 170.500 

5. Marketing € 65.000 

6. Overige kosten € 73.449 

Totaal € 959.534 

  
Baten 2020 budget 

1. Partners € 484.034 

2. Andere inkomsten € 323.500 

3. Vrijval investeringssubsidie € 2.000 

4. Rente - 

Totaal € 809.534 

    

Saldo van baten en lasten  €150.000 (-/-)   

  
Resultaatbestemming 

 
Onttrekking aan de algemene reserve €150.000- 

Onttrekking bestemmingsfonds woordenboek - 

Totaal  NIHIL 
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5. Jaarrekening 2019 
5.1 Balans 

Balans per 31 december 2019, na resultaatbestemming)	

Activa     31 dec 2019     31 dec 2018 

(in euro's) 
     

  

Vaste activa 
      

Materiële vaste activa 1   244.292     289.002 

Vlottende activa 
      

Voorraad 2 28.211 
  

50.028 
 

Vorderingen 3 177.219 
  

207.976 
 

Liquide middelen 4 260.381 
  

170.803 
 

      465.811     428.807 

Totaal 
  

710.103 
  

717.809 

 

Passiva     31 dec 2019     31 dec 2018 

Stichtingsvermogen 5 
     

Algemene reserve 
 

235.674 
  

234.081 
 

Bestemmingsfonds ministerie van Buitenlandse Zaken 
 

57.950 
  

57.950 
 

Bestemmingsfonds woordenboek   1.294     1.492   

      294.918     293.523 

Voorzieningen 
      

Groot onderhoud 6   327.168     345.915 

Langlopende schulden 7 
     

Investeringssubsidies     2.000     4.000 

Kortlopende schulden 8 
     

Investeringssubsidies 
 

2.000 
  

2.000 
 

Schulden aan leveranciers 
 

32.750 
  

24.446 
 

Overige schulden en overlopende passiva 
 

51.267     47.925 
 

      86.017     74.371 

              

Totaal 
  

710.103 
  

717.809 
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5.2 Staat van baten en lasten over 2019 

Baten     Begroting 
2019     Realisatie 

2019     Realisatie 
2018 

(in euro's)             

Opbrengsten          

Directe opbrengsten    9         

Publieksinkomsten  229.500   340.138   227.642  

Overige inkomsten   160.000     178.326     196.938   

Totale directe opbrengsten   389.500   518.464     424.580 

Indirecte opbrengsten      24.000     40.763     47.816 

   413.500   559.227     472.396 

Bijdragen                    10         

Subsidies ministeries  300.000   300.000   450.000  

Overige subsidies/bijdragen   181.034     193.997     176.911   

   481.034   493.997     626.911 

Som der baten     894.534     1.053.224     1.099.307 

Lasten                   

Beheerslasten             

Personeel 12 150.922   154.018   164.310  

Materieel  13 440.034     479.228     443.901   

   590.956   633.246     608.211 

Activiteitenlasten          

Personeel                     13 197.078   201.121   187.617  

Materieel                     14 164.450     217.462     247.541   

   361.528   418.583     435.158 

Som der lasten     952.484     1.051.829     1.043.369 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering   -57.950 

  

1.395 

  

55.938 

Rentebaten en –lasten  15   -     -     2 

Saldo van baten en lasten     -57.950     1.395     55.940 

Resultaatbestemming                   

Toevoeging bestemmingsfonds ministerie van Buitenlandse 
Zaken           681 

Onttrekking bestemmingsfonds 
woordenboek   -   -198 

  

-1.256 

                    

Dotatie/onttrekking algemene reserve - 
  

1.593     56.515 
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5.3 Kasstroomoverzicht 

(x € 1.000)   2019   2018 

 
    

Kasstroom uit operationele activiteiten  
   

Exploitatieresultaat 
 

1  56 

Mutatie voorziening groot onderhoud  -19  27 

Afschrijvingen materiële vaste activa   42   41 

  
24  124 

Mutatie werkkapitaal 
 

 
  

Mutatie voorraden 
 

22  -2 

Mutatie vorderingen 
 

31  114 

Mutatie schulden   12   -335 

 
A 89  -98 

 
 

 
  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten         

Investeringen in materiële vaste activa B 0  -68 

          

Toename respectievelijk afname liquide middelen 
boekjaar (A-B) 89  -166 

 
 

 
  

Verloop liquide middelen 
 

 
  

Liquide middelen einde boekjaar 
 

260  171 

Liquide middelen begin boekjaar   171   337 

Toename respectievelijk afname liquide middelen boekjaar 89  -166 
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Algemene grondslagen voor de jaarrekening 
Grondslagen RJK C1.1 - Kleine Organisaties-zonder-winststreven 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse grondslagen zoals vastgelegd in 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1.1 "Kleine Organisaties-zonder-
winststreven". 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

Algemeen 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld.  

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, dan wel wanneer zij 
zijn toegezegd. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico's 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. 

 

Financiële instrumenten 

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten 
die haar blootstelt aan markt- of kredietrisico’s. Het betreft slechts financiële instrumenten die in de 
balans zijn opgenomen. De stichting handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures 
en gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij 
het niet-nakomen door een tegenpartij van de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele 
daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 
reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide 
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
eventuele residu waarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Op collectie 
wordt niet afgeschreven.  

 

Vorderingen 

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 het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
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Voorraad 

De voorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor 
incourantheid. 

Stichtingsvermogen  

De algemene reserve is vrij te besteden. 

De bestemmingsfondsen zijn niet vrij besteedbaar. De beperking aangaande bestemmingsfondsen is 
opgelegd door derden. 

Voorziening groot onderhoud 

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van de installaties in het 
gebouw wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening 
wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.  

Langlopende - en kortlopende schulden 

De langlopende- en kortlopende schulden 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. 

Subsidies in verband met aanschaf van materiële vaste activa worden opgenomen onder de passiva 
onder de langlopende schulden. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte levensduur 
van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Het relatieve deel dat de totale 
aanschafwaarde van materiële vaste activa dat hoger is dan de oorspronkelijke investeringssubsidie 
betreft het deel van de afschrijvingslast, dat niet gecompenseerd wordt door de vrijval van de 
investeringssubsidie. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

Baten 

Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog niet 
ontvangen bijdragen. 

Exploitatiesubsidies 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.  

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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5.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019 

per 31 december 2019, in euro's 

VASTE ACTIVA 
         

1. Materiële vaste activa   Ontwerp/ 
herinrichting    Inventaris 

etc.   Automatisering   Collectie   Totaal 

Aanschafwaarde 317.856  1.030.563  128.083  59.990  1.536.492 

Cumulatieve afschrijvingen -249.705  -883.706  -114.079  -  -1.247.490 

Boekwaarde per 1 januari 2019 68.151   146.857   14.004   59.990   289.002 

          

          
Investeringen -         -  -  -  -       

Desinvestering  -  -  -  -3.310  -3.310 

Afschrijvingen -8.859  -27.596  -4.945  -  -41.400 

Boekwaarde per 31 december 2019 59.292   119.261   9.059   56.680   244.292 

          
Aanschafwaarde 317.856  1.030.563  128.083  56.680  1.533.182 

Cumulatieve afschrijvingen -258.564  -911.302  -119.024  -  -1.288.890 

Boekwaarde per 31 december 2019 59.292   119.261   9.059   56.680   244.292 

Afschrijvingspercentage 10%  10%  20%  0%   

 

 
2.  Voorraad 31 dec 2019   31 dec 2018 

Voorraad boeken en ansichtkaarten 35.912 
 

55.048 

Promotiemateriaal en kantoorartikelen 1.300 
 

1.300 

 
37.212 

 
56.348 

Af: Voorziening incourante voorraden -9.001  -6.320 

  28.211   50.028 
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3.  Vorderingen 
31 dec 2019   31 dec 2018 

Debiteuren 353 
 

9.807 

Te vorderen omzetbelasting 42.707 
 

34.055 

Te vorderen subsidie en sponsoring 1.800 
 

4.125 

Vooruitbetaalde huur 71.610 
 

71.610 

Overlopende vorderingen en overlopende 
activa 60.749  88.379 

  177.219   207.976 

    
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

      
4.  Liquide middelen 2019   2018 

Kas 3.152 
 

3.630 

Gelden onderweg 907 
 

-  

ABN AMRO Bank N.V.  256.322  167.173 

  260.381   170.803 

    
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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PASSIVA 
    
5.  Stichtingsvermogen 2019   2018 

Algemene reserve  
   

Het verloop van deze post is als volgt:    

Stand per 1 januari  234.081 
 

177.566 

Uit resultaatbestemming 1.593  56.515 

Stand per 31 december  235.674   234.081 

Voor de algemene reserve geldt dat wordt gestreefd naar een solvabiliteit van 40% van het 
balanstotaal (ongeveer € 284.000) 
 
Bestemmingsfonds woordenboek    

Stand per 1 januari  1.492 
 

2.748 

Onttrekking via resultaatbestemming -198  -640 

Stand per 31 december  1.294   1.492 

Dit bestemmingsfonds is gevormd inzake de ontvangen sponsorbijdrage ontwikkeling  
Japans/Nederlands woordenboek. Voor het bestemmingsfonds geldt een beperkte  
bestedingsmogelijkheid afgegeven door derden. 
    
Bestemmingsfonds ministerie van Buitenlandse Zaken   

Stand per 1 januari  57.950 
 

57.269 

Toevoeging via resultaatbestemming -  681 

Stand per 31 december  57.950   57.950 

    
Dit bestemmingsfonds is gevormd inzake het onverantwoorde saldo van de subsidie van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Voor het bestemmingsfonds geldt een beperkte bestedingsmogelijkheid. 
6.   Voorzieningen 2019   2018 

Groot onderhoud    

Stand per 1 januari  345.915 
 

319.130 

Dotatie ten laste van het exploitatieresultaat 26.785 
 

26.785 

Onttrekking ten laste van de voorziening -45.532  - 

Stand per 31 december  327.168   345.915 

 

 

 
 

   

7.   Langlopende schulden 31 dec 2019   31 dec 2018 

Investeringssubsidies    

Prins Bernhard Cultuurfonds 20.000  20.000 

Subtotaal  20.000   20.000 
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Vrijval tot en met 31 december -16.000 
 

-14.000 

Kortlopend deel -2.000  -2.000 

Totaal generaal  2.000   4.000 

    
8.  Kortlopende schulden 31 dec 2019   31 dec 2018 

Investeringssubsidies 2.000 
 

2.000 

Schulden aan leveranciers 32.750 
 

24.446 

Te betalen loonheffingen 13.100 
 

10.469 

Vooruitontvangen subsidie 0 
 

0 

Overige schulden en overlopende passiva 38.167  37.456 

  86.017   74.371 

    
Onder de crediteuren is een schuld aan de directie opgenomen van nihil (2018: € 807).  

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Huurverplichting 

Per 1 januari 2004 is er een huurcontract gesloten met Dienst Domeinen Regio 
Zuid-Holland voor het pand Rapenburg 19 te Leiden. De huurovereenkomst heeft een   
Looptijd van vijftien jaar. Na afloop van de looptijd kan de huurovereenkomst steeds met vijf jaar 
verlengd worden. In 2019 is de huurovereenkomst met vijf jaar verlengd.  
De jaarlijkse huur bedraagt circa € 143.000 (prijspeil 2018). 
 

Bruikleenovereenkomsten 

Met Naturalis Biodiversity Center, Museum Volkenkunde en de Universiteit Leiden heeft de Stichting 
bruikleenovereenkomsten afgesloten met betrekking tot de Siebold-collectie. De objecten van Naturalis 
zijn vanaf 16/12/2013 voor 25 jaar beschikbaar gesteld. De bruikleenovereenkomst met Naturalis 
Biodiversity Center is verlengd tot en met 19-11-2021. De Universiteitsbibliotheek wisselt jaarlijks de 
kaarten en legt dit vast in een bruikleenovereenkomst voor de betreffende periode. De 
bruikleenovereenkomst met Museum Volkenkunde had een looptijd tot 31 december 2018. Sindsdien 
wordt met Museum Volkenkunde gewerkt met tijdelijke bruikleenaanvragen.  

 

5.5 Voorstel resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat over 2019 ad € 1.395 is als volgt verdeeld: 

Toevoeging algemene reserve € 1.593 

Onttrekking bestemmingsfonds Buitenlandse Zaken - 

Onttrekking bestemmingsfonds woordenboek -€ 198 

Totaal exploitatieresultaat € 1.395 
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5.6 Gebeurtenissen na balansdatum 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) is het museum, in lijn met de richtlijnen 
vanuit de overheid, met ingang van vrijdag 13 maart 2020 gesloten. De sluiting zal voortduren zolang 
de richtlijnen dit voorschrijven. Door de sluiting loopt het museum inkomsten mis uit entree, verkoop uit 
de winkel en van activiteiten. De eerste maanden van 2020 is het museum zeer goed bezocht en liggen 
de inkomsten uit entree, activiteiten en winkelverkoop ruim boven de begroting. Nu het museum 
gesloten is, is het gemis van de goedlopende tentoonstelling merkbaar in de exploitatie. Aan de 
kostenkant is het beperkt mogelijk te sturen op de variabele kosten. Door de sluiting van het museum is 
er geen sprake van kosten inhuur van de beveiliger en kassamedewerkers/activiteitenbegeleiders. De 
schoonmaakkosten zijn gereduceerd en de overige kosten blijven doorlopen. Een belangrijk onderdeel 
van de inkomsten komt uit reeds ontvangen en toegezegde sponsorcontracten met vaste relaties van 
het museum en uit een meerjarige subsidiebijdrage van de Rijksoverheid, de gemeente Leiden en de 
Universiteit Leiden. Door deze structurele inkomstenbronnen in samenhang met aangekondigde 
overheidsmaatregelen voor de culturele sector verwacht het museum het komende jaar geen directe 
continuïteitsproblemen. 
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5.7 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

(in euro's) 

BATEN 
     

 
     

9. Directe opbrengsten                Begroting 
2019 

  Realisatie 
2019 

  Realisatie 
2018 

Publieksinkomsten 
    

 

Entreegelden* 151.500  207.421 
 

143.831 

Verkopen winkel* 78.000  132.717 
 

83.811 

  229.500   340.138   227.642 

Overige inkomsten    
 

 

Sponsoring 160.000  178.326 
 

196.938 

Totale directe opbrengsten 389.500   518.464   424.580 

      
Indirecte opbrengsten    

  
Verhuur kantoorruimte 24.000  26.021 

 
32.795 

Catering -  14.742 
 

15.021 

Totale indirecte opbrengsten 24.000   40.763   47.816 

    
 

 

Totale opbrengsten 413.500   559.227   472.396 

*Inkomsten uit entreegelden en verkopen uit winkel liggen hoger dan begroot door goedlopende 
tentoonstellingen met bijbehorende activiteiten, die veel media-aandacht ontvingen. 
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10. Bijdragen 

Subsidie ministeries 300.000   300.000   450.000 

      
Overige subsidies/bijdragen    

  
Gemeente Leiden * 145.000  151.518  72.999 

Universiteit Leiden * 34.034  34.034  34.034 

Prentencollectie in natura -  -  59.990 

Vrienden -  6.445  7.888 

Vrijval investeringssubsidies** 2.000  2.000  2.000 

  181.034   193.997   176.911 

      
* De subsidie van gemeente Leiden en de subsidie van Universiteit Leiden hebben een structureel karakter. 

**Vrijval van deze langlopende post loopt gelijk met de afschrijvingen van de investeringen waarvoor de 
subsidies zijn bedoeld. 

      
  Begroting 

2019 
  Realisatie 

2019 
  Realisatie 

2018 

Totale bijdragen 894.534   1.053.224   626.911 

11.  Rentebaten en -lasten           

Rente op uitgezette middelen -               2 
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LASTEN 
     

      
Salarislasten Begroting 

2019 
  Realisatie 

2019 
  Realisatie 

2018 

Lonen en salarissen 220.324  228.965 
 

219.628 

Pensioenlasten 16.200  16.835 
 

15.768 

Sociale lasten 33.476  34.789 
 

32.026 

  270.000   280.589   267.422 

    
  

Personeelskosten (derden) Begroting 
2019 

  Realisatie 
2019 

  Realisatie 
2018 

Directeur 105.179  109.304 
 

107.163 

7 (Parttime) medewerkers 164.821  171.285 
 

160.259 

Winkelbediende/gids en kantoorpersoneel 56.000  54.842 
 

56.369 

Beveiliging 22.000  19.708 
 

28.136 

Te presenteren als salarislasten -270.000  -280.589  -267.422 

  78.000   74.550   84.505 

            

Totale personeelskosten 348.000   355.139   351.927 

      
Te presenteren als    

  
12. Beheerlasten personeel  150.922   154.018   164.310 

14. Activiteitenlasten personeel 197.078  201.121  187.617 

 

 

De pensioenregeling is naar haar aard een toegezegde bijdrageregeling. De Stichting heeft in het geval 
van een tekort bij de pensioenverzekeraar (AEGON PPI B.V.) geen verplichting tot het doen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. 

De post “te presenteren als activiteitenlasten personeel” betreft het gedeelte van de totale 
personeelskosten, welke direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten. 

 

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 4,2 werknemers in dienst van de stichting op basis van een 
volledig dienstverband (2018: 4,0)  
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13. Beheerlasten materieel Begroting 
2019 

  Realisatie 
2019 

  Realisatie 
2018 

Afschrijvingen      

Materiële vaste activa 44.000  41.400  42.058 

      
Huur 142.000  143.220  140.291 

Overige huisvesting    
 

 

Dotatie voorziening groot onderhoud 26.785  26.785 
 

26.785 

Onderhoud* 11.500  31.734 
 

11.360 

Schoonmaak 22.000  22.563 
 

21.757 

Gas, water en elektra** 33.000  40.025 
 

32.470 

Telefoon/internet 3.100  4.862 
 

3.148 

Gemeentebelastingen en verzekeringen 17.000  15.359 
 

16.481 

  113.385   141.328   112.001 

*Onderhoud: enkele onvoorziene werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals het UV-folie voor de ramen is 
vervangen om de objecten te beschermen. De bestrating in de tuin is vervangen voor betere 
toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel. Het sproeisysteem en de planten zijn tevens vervangen.  
**Gas, water en electra:dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. In de zomer was het warm en er 
waren meer mensen waardoor het klimaatsysteem intensiever werd gebruikt.  

   

 

 

 

Marketing 
     

Publiciteit  65.000   74.579   67.174 

      
Overige    

 
 

Reiskosten 20.000  18.555 
 

16.941 

Representatiekosten 5.500  8.445 
 

6.928 

Contributies en abonnementen 3.500  1.543 
 

3.506 

Administratie- en bureaukosten 15.000  16.686 
 

14.012 

Accountantskosten 15.000  18.750 
 

19.739 

Evenementen en catering 4.000  3.320 
 

3.597 

Sponsoractiviteiten 5.000  2.045 
 

9.976 

Overige kosten 7.649  9.357 
 

7.678 

  75.649   78.701   82.377 

    
 

 
Totaal beheerlasten materieel  440.034   479.228   443.901 
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15. Activiteitenlasten materieel Begroting 
2019 

  Realisatie 
2019 

  Realisatie 
2018 

      
Activiteiten  

 
 

 
 

Tentoonstellingen 78.950  95.124  156.435 

Verzekeringen 5.000  4.074  5.072 

Activiteitenprogramma 25.000  32.790  25.561 

Woordenboek -  198  1.256 

Website 2.000  1.346  1.973 

Inkopen winkel 51.000  82.350  54.706 

Kosten rondleidingen/seminars 2.500  1.580  2.538 

  164.450   217.462   247.541 
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6. Ondertekening  
 

Leiden, 30 maart 2020 

 

Het bestuur: 

Kris Schiermeier, voorzitter 

Edwin van Huis  

 

Namens dezen 

  

 

   

Kris Schiermeier 

Directeur-bestuurder Japanmuseum SieboldHuis 

   

De raad van toezicht: 

Henriëtte van Baalen 

Carolijn Borgdorff 

Elco Brinkman 

Arjen Dorland 

Ernst van den Ende 

Melanie Maas Geesteranus 

Kim Smit 

Peter van Tienderen  

 

Namens dezen 

 

 

 

Elco Brinkman 

Voorzitter raad van toezicht Stichting Japanmuseum SieboldHuis 
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7. Overige gegevens  
 

 



 

 
Accountants 

 

 
Aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
de directeur-bestuurder van 
Stichting Japanmuseum Sieboldhuis 

 
   
 
 

 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.  

Alle diensten worden verricht op basis van een 
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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN PRESTATIEVERANTWOORDING 2019  
 
Opdracht 
Overeenkomstig de voorwaarden zoals gesteld in hoofdstuk 2 van Handboek instellingen 
cultuursubsidies instellingen 2017-2019 brengen wij bijgaand een rapport van feitelijke bevindingen uit 
over de prestatieverantwoording 2019 van Stichting Japanmuseum Sieboldhuis.  
 
Dit rapport bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel 
vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan 
uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben 
verricht of een controle- of beoordelingsopdracht op de prestatieverantwoording zouden hebben 
uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking 
zouden zijn gekomen.  
 
Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder  
de Nederlandse Standaard 4400N, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden".  
 
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het 
verrichten van die werkzaamheden die wij met de partijen, zoals omschreven in de aanhef van dit 
rapport, zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts 
verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit 
dat op de prestatieverantwoording en de toelichtingen geen accountantscontrole is toegepast en dat 
evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid 
kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van de in de prestatieverantwoording opgenomen 
aantallen. 
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Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
In hoofdstuk 3 van het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2020 staan de door ons uit 
te voeren en uitgevoerde werkzaamheden beschreven.  
 
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:  
 
1. Vaststellen dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van de 
prestatiegegevens in opzet is beschreven 
De stichting beschikt over een “Protocol kaartverkoop en kassaverantwoording” waarin de 
kasgeldprocedure en de bezoekersaantallenprocedure staat beschreven. Onderdeel van de procedure 
betreft het vastleggen, registreren, verwerken en verstrekken van bezoekersaantallen. Daarnaast kent de 
stichting een “Handleiding kassamedewerkers” waarin de taken, bevoegdheden en werkzaamheden van 
de kassamedewerkers in staat beschreven.  
 
2. Vaststellen dat in de beschrijving van dit proces beheersingsmaatregelen, waaronder functiescheiding, 
zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de prestatiegegevens te waarborgen 
We hebben vastgesteld dat in de kasgeldprocedure sprake is van functiescheiding tussen registratie van 
bezoekers door kassamedewerkers, de dagelijkse controle van de kasstaat en kassaomzet door de 
kasbeheerder, het maandelijks opstellen van de rondrekening en aansluiting kassaomzet door 
coördinator museale zaken en maandelijks controle op de rondrekening en aansluiting door de directeur-
bestuurder. In de bezoekersaantallenprocedure staat het proces van totstandkoming van het 
bezoekersaantallenoverzicht beschreven, hetgeen de basis vormt voor de prestatieverantwoording. In de 
procedure staan geen maatregelen beschreven die de juistheid en volledigheid van de 
prestatieverantwoording waarborgen.    
 
3. Vaststellen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het proces  
zijn vastgesteld. 
Zie beantwoording vraag 4.  
 
4. Vaststellen dat het proces en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de 
beschrijving. De accountant vermeldt in het rapport van feitelijke bevindingen hoe hij de desbetreffende 
deelwaarnemingen om het bestaan vast te stellen heeft ingevuld. 
Het bestaan van de kasgeldprocedure, en hierin bij punt 2 beschreven functiescheiding, hebben we 
vastgesteld op basis van een uitgevoerde lijncontrole. Tevens door reperformance het bestaan van het 
proces van totstandkoming van het bezoekersaantallenoverzicht vastgesteld. Het 
bezoekersaantallenoverzicht vormt de basis voor de prestatieverantwoording. Op basis van inwinnen van 
inlichtingen hebben wij vernomen dat de prestatieverantwoording wordt opgesteld door medewerker 
fondsenadministratie op basis van het bezoekersaantallenoverzicht. Controle op de in de 
prestatieverantwoording opgenomen gegevens vindt plaats door coördinator museale zaken en directeur-
bestuurder. Deze controle is voor ons niet zichtbaar. 
 
5. Vaststellen dat alle in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens overeenstemmen met de 
vastlegging daarvan in de desbetreffende onderdelen van de administratie. 
Voor de in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens 2019 hebben wij het volgende 
geconcludeerd:  
 

x Vastgesteld dat het aantal tentoonstellingen en totaal aantal bezoekers tentoonstellingen in de 
kolom activiteitenplan juist aan het jaarplan van Sieboldhuis 2019 zijn ontleend. De uitsplitsing 
naar type bezoeker alsmede de bezoekers “overige bezoeken” en overige activiteiten” betreft 
voor de kolom activiteitenplan een schatting van de stichting.  

x Vastgesteld dat het totaal aantal bezoeken tentoonstellingen 2019 aansluit met de het interne 
bezoekersaantallenoverzicht 2019.  
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x Vastgesteld dat van het totaal aantal bezoeken tentoonstellingen 41.244 via het kassasysteem 
van de stichting zijn geregistreerd en 13.033 buiten het kassasysteem om.  

x Vastgesteld dat er sprake is van een verschil van 7 bezoekers tussen het aantal bezoekers via 
het kassasysteem in de prestatieverantwoording van 41.244 en het werkelijke aantal bezoekers 
via het kassasysteem 2019 van 41.237.  

x Vastgesteld dat de bezoekersaantallen die buiten het kassasysteem om verlopen hoofdzakelijk 
bezoekers uit activiteiten betreft (12.596). De overige 437 bezoekers betreft bezoekers tijdens 
tours, rondleidingen en schoolbezoeken.  

x Vastgesteld dat de onderverdeling naar type bezoeker tentoonstellingen aansluit met het 
bezoekersaantallenoverzicht en de interne registratie in Excel van bezoekers uit activiteiten, 
tours, rondleidingen en schoolbezoeken.  

x Vastgesteld dat de bezoeken van de website aansluiten met de statistieken uit Google Analytics 
over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.  

x Vastgesteld dat het aantal activiteiten en bezoekers in de kolom “overige activiteiten” aansluit met 
het bezoekersaantallenoverzicht en de interne registratie in Excel van bezoekers uit activiteiten, 
rondleidingen en schoolbezoeken.  

 
6. Vaststellen dat in alle gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, dit in de verantwoording hierover is 
vermeld inclusief de wijze van totstandkoming van de schatting (beschrijving van de methodologie). 
De twee grootste activiteiten die buiten het kassasysteem verlopen betreft de Museumnacht met 1.978 
bezoekers en de Japanmarkt met 10.000 bezoekers. De bezoekers van de Museumnacht zijn geteld door 
middel van een personenteller bij de entree door een medewerker van het museum. Het aantal 
bezoekers aan de Japanmarkt betreft een schatting. Hierbij zijn deelgebieden van de markt 
steekproefsgewijs op meerdere momenten op de dag geteld. Hierbij is het gemiddelde van de  
steekproef vermenigvuldigd met de verwachte bezoekersduur per bezoeker.  
 
7. Vaststellen dat in alle gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, de schattingen zijn bepaald 
overeenkomstig de methodologie zoals uiteengezet in de verantwoording (zie punt 6). 
Door gebrek aan informatie en documentatie hebben wij niet vast kunnen stellen of de schatting van het 
aantal bezoekers van de Japanmarkt overeenkomstig de door de stichting opgegeven methodiek heeft 
plaatsgevonden.  
 
8. Vaststellen dat de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens in de financiële 
verantwoording. 
We hebben vastgesteld dat de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens in de 
financiële verantwoording 2019 van de stichting.  
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Beperking in verspreidingskring en het gebruik 
Het rapport van feitelijke bevindingen is opgesteld voor Stichting Japanmuseum Sieboldhuis met als doel 
Stichting Japanmuseum Sieboldhuis in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien 
uit Handboek instellingen cultuursubsidies instellingen 2017-2019. Hierdoor is de opgave mogelijk niet 
geschikt voor andere doeleinden. Het rapport van feitelijke bevindingen is derhalve uitsluitend bestemd 
voor Stichting Japanmuseum Sieboldhuis en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 
 
 
Den Haag, 27 maart 2020 
 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
 

 

 
 
 
 

 

mr. drs. W.J. Huizinga RA  
 


