
Informatie

Bent u geïnteresseerd 

in de mogelijkheden 

van een Mauritshuis 

Fonds op naam? Neem 

dan contact op met 

Boudewijn Koopmans 

via 070-302 3442 of 

koopmans.b@maurits-

huis.nl. 

Mauritshuis 
Fonds op naam

Dirck de Bray
Stilleven met een boeket 
in wording, 1674



Het Mauritshuis hecht veel 

waarde aan kunsteducatie. 

Niet alleen de educatie van 

kinderen en jongeren, 

maar ook die van volwassen 

bezoekers. We stellen ons 

ten doel een divers publiek 

in contact te brengen met 

de schilderkunst van de 

Hollandse Gouden Eeuw. 

Zo richten we in het 

Mauritshuis een nieuwe 

educatieve ruimte in: de 

Kunstwerkplaats. Deze 

ruimte wordt het centrum 

van onze educatieve activi-

teiten die draaien om samen 

kijken, doen en praten. 

Wanneer kunsteducatie 

u aan het hart gaat, kunt 

u een Mauritshuis Fonds 

op naam instellen voor 

bijvoorbeeld de ontwik-

keling van een speciale 

lezingenreeks of een 

cursus oude schildertech-

nieken, een bijzondere 

multimediatour voor 

families of een programma 

voor expats in Den Haag. 

Maar ook de aanschaf van 

materialen zoals ipads of 

de bekostiging van school-

vervoer behoren tot de 

vele mogelijkheden.

Als oprichter van een 

Mauritshuis Fonds op naam 

hebt u een bijzondere 

positie bij het Mauritshuis. 

Zo nodigen we u graag 

uit voor de vipavond bij 

de heropening van het 

Mauritshuis medio 2014. 

Uiteraard ontvangt u 

ook uitnodigingen voor 

andere bijeenkomsten 

zoals openingen van 

onze tentoonstellingen 

en speciale lezingen en 

rondleidingen in het 

Mauritshuis. Daarnaast 

praten we graag met u 

over specifieke, bijzondere 

momenten die aansluiten 

bij de bestemming van uw 

Mauritshuis Fonds op naam. 

Als u bijvoorbeeld een 

Mauritshuis Fonds op naam 

instelt voor de opleiding van 

restauratoren, organiseren 

we een exclusief bezoek 

aan ons restauratieatelier. 

Vertelt u ons vooral uw 

eigen wensen!

Inspiratie 
door educatie

Fonds op naam 
bij het Mauritshuis

Internationaal 
kenniscentrum

Wilt u bijdragen aan de 

doelstellingen van het 

Mauritshuis én tegelijker-

tijd invulling geven aan 

uw eigen passie? Dan is 

een Mauritshuis Fonds op 

naam wellicht iets voor 

u. Uw steun is van harte 

welkom!

Als u een Mauritshuis Fonds 

op naam instelt kiest u zelf 

het doel van uw schenking. 

Heeft u  bijvoorbeeld een 

passie voor kinderen, dan 

wilt u mogelijk nieuwe 

educatieprojecten mogelijk 

maken. En wanneer u gefas-

cineerd bent door de restau-

ratie van onze eeuwenoude 

schilderijen, dan wilt u 

wellicht graag bijdragen aan 

de onderzoeksprojecten van 

ons eigen restauratieatelier. 

Voor uw eigen Mauritshuis 

Fonds op naam kiest u zelf 

een passende naam. Dat 

kan uw eigen naam zijn of 

een naam ter nagedachtenis 

aan een dierbare. Maar het 

kan ook een naam zijn die 

past bij de inhoud van het 

project. 

Voor conservatoren en 

restauratoren is het nood-

zakelijk om inzicht te heb-

ben in de door kunstenaars 

gebruikte technieken en 

materialen. Materiaal-

technisch onderzoek speelt 

daarom steeds vaker een 

essentiële rol bij de behan-

deling, het behoud en het 

begrip van Oude Meesters.

Wetenschappelijke analyse 

biedt ook antwoord op de 

meer fundamentele vragen, 

zoals hoe schilderijen er 

oorspronkelijk uitzagen. 

In de toekomst zullen 

geavanceerde technolo-

gieën nieuwe informatie 

leveren die kan helpen 

bij problemen met het 

behoud, de ontwikkeling 

van nieuwe behandelings-

mogelijkheden en een 

verdere verdieping van ons 

begrip van kunsthistorische 

vragen, zoals toeschrijving 

en datering. Het Maurits-

huis is op dit vlak uitge-

groeid tot een vernieuwer 

en is een drijvende kracht 

bij het ontwikkelen van 

nieuwe technologieën en 

het smeden van allianties 

met het bedrijfsleven, 

universiteiten en collega 

instellingen wereldwijd. 

Frans Hals, Lachende jongen, c.1625

Rembrandt, Zelfportret, 1669

“Als ondernemer geloof ik 
stellig in het investeren in 
het behoud van ons cultureel 
erfgoed. Daarom is het 
van essentieel belang om 
bewustwording van de 
Oude Meesters te kweken 
bij de jongere generatie.”

Hoe werkt het?Exclusief

Ernst Nijkerk, oprichter Ernst Nijkerk Fonds

Een Mauritshuis Fonds op naam is 
een schenking of erfstelling met 
een aantal specifieke bepalingen, 
zoals de besteding van de gelden 
en de looptijd van de schenking. 
U kunt een Mauritshuis Fonds op 
naam instellen vanaf € 50.000.

Als u een Mauritshuis Fonds op 
naam opricht bij notariële akte 
en een periodieke uitkering 
schenkt (minimaal 5 jaarlijkse 
termijn van een vast en gelijk 
bedrag, bijvoorbeeld 5 jaar lang 
€ 10.000,-) dan is deze jaarlijkse 
schenking aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. Omdat 
het Mauritshuis niet alleen een 
Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI) is, maar tevens is aan-
gemerkt als Culturele Instelling, 
geldt voor deze schenking tot 
2017 de zogenaamde multiplier. 
Dit betekent dat uw schenking 

voor 125% aftrekbaar is (voor 
deze verhoging geldt een jaarlijks 
maximum van € 1.250). Als u 
een Mauritshuis Fonds op naam 
in uw testament instelt, is het 
Mauritshuis vanwege de ANBI-
status, over deze verkrijging 
geen erfbelasting verschuldigd.

Uiteraard is het van belang uw 
eigen financieel adviseur te raad-
plegen. Uw persoonlijke situatie 
speelt immers altijd een rol. Het 
Mauritshuis geeft zelf geen fiscaal 
advies maar wij kunnen u wel in 
contact brengen met een ervaren 
fiscaal jurist. 

Uw Mauritshuis Fonds op naam 
zal gedurende de looptijd verant-
woord worden belegd bij een 
externe partij. Natuurlijk ont-
vangt u een jaarlijks overzicht 
daarvan.


