Stichting Jits Bakker Collectie
De Stichting is bij testament opgericht op 5 juni 2014 en is gevestigd aan De Holle Bilt 16 te De
Bilt. Haar doelstelling is om de collectie van de kunstenaar Jits Bakker toegankelijk te maken voor
het grote publiek, alsmede het in stand houden van deze collectie / archief in de ruimste van het
woord. De Stichting heeft geen winstoogmerk en bezit de culturele ANBI status.
De activiteiten zijn divers geweest, zoals:
•
•

Rondleidingen in het atelier ‘de kooi’ en bijbehorende beeldentuin;
Ontvangsten van scholieren voor kennismaking met de kunst;

•
•
•
•

Kunsteducatie project “Jits Bakker” van Kunst Centraal;
Deelname aan de Open Monumentendag;
Participatie bij de renovatie van het beeldenpark met beelden van Jits Bakker;
Verzorgen van tentoonstellingen (o.a. in Wageningen, Museum De Casteelse
Poort);
Website beheer en diverse persactiviteiten;
Verkrijgen van giften en donaties.

•
•

Het komend jaar zal een begin worden gemaakt met de revitalisering van het atelier en de
beeldentuin. Bij dezen worden de vrijwilligers van harte bedankt voor hun inspanningen om het
erfgoed van Jits Bakker in ere te houden.
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Organisatie
De organisatie bestaat uit het officiële bestuur en vrijwilligers voor het uitvoerend werk en de
rondleidingen. De organisatie heeft geen werknemers in loondienst.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2018:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

T.F.A van de Zand
G.R. Bakker
A.P.A. van Loon (per 1-1-2019 opgevolgd door P.H. Tirion)
K. Beesemer

Bestuursleden ontvangen alleen eventueel gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting terug,
maar geen arbeidsvergoeding.
Kamer van koophandel:
RSIN:

62967215
855032728

Financieel verslag
Tot 1 januari 2018 waren er nagenoeg geen financiële mutaties, met uitzondering van een
vordering op de nalatenschap van Jits Bakker (overleden: 5 juni 2014). Deze bedroeg EUR 50.000,als legaat aan de Stichting, maar moest voor uitbetaling wachten op de afwikkeling van de
nalatenschap. In 2018 is een belangrijke donatie van EUR 2.500,-- ontvangen van de Stichting
Mens en Zijn Natuur om daarvoor de Kloostergalerij te renoveren. Feitelijk de eerste fase voor de
revitalisering van deze plek waar Jits veel van zijn tijd doorbracht. Het starten met twee (betaalde)
rondleidingen brachten EUR 120,00 op. Alle overige activiteiten zijn niet ten koste gebracht van de
Stichting.
Het vermogen dient om de continuïteit te waarborgen voor de Stichting en haar werkzaamheden.
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Stichting Jits Bakker Collectie
Jaarrekening 2018 / 2017
Staat van Baten en Lasten
omschrijving
Baten:
fondsen
activiteiten
giften / vrienden
Lasten:
bankkosten
website
rente (debet)
Resultaat voor vz
voorzieningen / vrijval
Resultaat ná bestemmingsreserve
Balans
Actief:
vordering nalatenschap
RC rekening
spaarrekening
afronding 2017
balans totaal
Passief:
vermogen vorig boekjaar
resultaat lopende boekjaar
totaal vermogen
Totaal voorzieningen
vz Kloostergalerij
balans totaal
controle balans

2018

2017

€ 2.645,00
€ 2.500,00
€ 120,00

€ 160,00

€ 25,00

€ 160,00

€ 120,87
€ 120,33
pm
€ 0,54

€ 133,00
€ 133,00

€ 2.524,13

€ 27,00

-€ 2.500,00

€ 0,00

€ 24,13

€ 27,00

2018

2017

€ 50.000,00
€ 2.571,94
€ 0,00

€ 50.000,00
€ 48,00
€ 0,00

0,19
€ 52.572,13

€ 50.048,00

2018
€ 50.048,00
€ 24,13
€ 50.072,13

2017
€ 50.048,00
€ 50.048,00

€ 2.500,00
€ 2.500,00

€ 0,00

€ 52.572,13

€ 50.048,00

€ 0,00

€ 0,00
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Ontwikkeling na balansdatum
In het najaar 2018 en voortgezet in 2019 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een
beleidsplan, waarbij de plannen op langere termijn in beeld wordt gebracht. In het voorjaar is het
bedrag van EUR 50.000,-- van de nalatenschap op de rekening van de Stichting overgemaakt en is
het opportuun om het beleidsplan te versterken. De gebouwen en de tuin zijn aan een stevige
revitalisering toe.
De Bilt, 19 april 2019
Ondertekening door de huidige bestuursleden:

T.F.A van de Zand
Voorzitter

G.R. Bakker
Secretaris

P.H. Tirion
Penningmeester

K. Beesemer
Lid
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