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Jaarrekening 2019 SJBC

Bestuursverslag 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, waaronder:
ü Er is begonnen met de renovatie van de Kloostergalerij in de beeldentuin van het
atelier ‘de kooi’.
ü Rondleidingen in het atelier ‘de kooi’ en bijbehorende beeldentuin.
ü Ontvangsten van scholieren voor kennismaking met de kunst.
ü Lessenserie bij het beeld “de uitvliegende scholier” van Jits Bakker dat alle scholen
van Stichting Delta in bezit hebben. De lessenserie sluit aan bij het project “Jits
Bakker” van Kunst Centraal.
ü Deelname aan de Open Monumentendag.
ü Participatie bij de renovatie van het beeldenpark met beelden van Jits Bakker op het
landgoed Beerschoten.
ü Overleg met Achmea over herplaatsing van een beeld dat zij eerder hebben
aangekocht. Er wordt gezocht naar een goede openbare plek.
ü Website beheer en diverse persactiviteiten.
ü Er is ook veel energie gestoken in het werven van Vrienden van de Stichting. Dit
begint zijn vruchten af te werpen, maar zal nog verder gestimuleerd moeten
worden.
ü De fiscus houdt een controle m.b.t. de ANBI status, maar heeft het rapport pas in
juli 2020 kunnen afronden, maar verzocht wel dit al in de jaarrekening 2019 aan te
passen. Dit is in dit rapport aangepast.
Het komend jaar zal verder gewerkt worden aan de revitalisering van het atelier en de bijbehorende
beeldentuin. Daar hoort ook de nodige fondsenwerving bij. Verder zal de Stichting inbreng hebben
bij de renovatie/achterstallig onderhoud van het Beeldenpark Jits Bakker op het landgoed
Beerschoten in De Bilt.
Bij deze worden bestuur en de vrijwilligers van harte bedankt voor hun inspanningen om het
erfgoed van Jits Bakker in ere te houden.
Tibo van de Zand, voorzitter.
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Organisatie
De organisatie bestaat uit het officiële bestuur en vrijwilligers voor het uitvoerend werk en
rondleidingen. De organisatie heeft geen werknemers in loondienst.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2019:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

T.F.A van de Zand
G.R. Bakker (vanaf 03-02-2020 lid)
P.H. Tirion (per 1-1-2019)
K. Beesemer (per 1-1-2019 – 03-02-2020)

Notulist(e):

Mevr. W. Van der Veen (vanaf 03-02-2020 secretaris)

Aangezien deze jaarrekening 2019 op verzoek van de belastingdienst is aangepast met een waarde
voor de geschonken kunst is de ondertekening op 25 juli 2020 aangepast aan de
bestuurssamenstelling van die datum.
Bestuursleden ontvangen eventueel alleen gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting terug,
maar geen arbeidsvergoeding.
Kamer van koophandel:
RSIN:

62967215
855032728

Financieel verslag
De Stichting is nog relatief jong en nog in opbouw. Dat betekent dat de kosten nog niet geheel
gedekt kunnen worden. Maar er wordt hard gewerkt om de beeldentuin en het atelier beter
bruikbaar te maken voor de doelstelling van de Stichting. Dat zal dan een beter uitgangspunt
bieden voor de presentatie van de collectie. Een belangrijk punt is de ontvangst van het toegezegde
bedrag van EUR. 50.000,-- uit de nalatenschap van Jits Bakker. Dit bedrag is in principe een
buffer/reservering voor de continuïteit van de Stichting. Voor zover nodig zal het komend jaar een
bedrag uit deze reserve moeten vrijvallen, als de inkomsten nog achter blijven. Dit jaar is de
reservering van de donatie van Stichting Mens en zijn Natuur uit 2018 in dit boekjaar opgenomen
in de exploitatie. De exploitatie heeft in 2019 een verlies opgeleverd van: EUR 792,71.
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Exploitatie rekening Stg. Jits Bakker
Collectie

2019

2018

BATEN:
Vrienden
Rondleidingen
Vrije donaties GIFTEN
Diversen activiteiten
Vrijval reserve donatie tuinproject
Fondswerving

55.300,90
1.630,00
820,90
50.250,00
100,00
2.500,00

2.645,00
25,00

UITGAVEN:
Beheer
Bankkosten
Bestuur
Vrijwilligers vergoedingen
Tuinproject
Project atelier
Diversen
Pacht aandeel 2019
Rente

-6.093,62
-497,56
-188,23
0,00
-30,00
-2.957,95
0,00
-19,88
-2.400,00

resultaat voor reserveringen

49.207,29

2.524,13

Reservering donatie erven J. Bakker
Reservering Kloostergalerij

50.000,00
0,00

0,00
2.500,00

-792,71

24,13

t/m 31 december 2019-2018

exploitatie resultaat

120,00
2500
-120,87
-120,33

-0,54

Toelichting:
Dit jaar zijn voor het eerst eigen inkomsten verworven. Aan giften en bijdragen van de Vrienden
van de Stichting van EUR 2.800,90.
De vordering op de erven Jits Bakker werd aan de stichting voldaan. Dit bedrag werd volledig naar
een continuïteitsreserve geboekt en had dus geen invloed op het exploitatieresultaat.
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Beheerskosten bestonden voor het grootste deel uit kosten voor de verzekeringen. Een belangrijke
start voor de renovatie van de beeldentuin bij het atelier was een nieuwe Kloostergalerij voor
kwetsbare marmeren beelden. Hiervoor is EUR 2.500,00 donatie ontvangen van Stichting Mens en
zijn Natuur. Dit bedrag is feitelijk al nagenoeg besteed in 2019.

Balans stichting Jits Bakker Collectie

31-12-2019

31-12-2018

actief
kunstwerken Jits Bakker Collectie

€ 39.000,00

pm

vordering erven Jits Bakker
rekening courant
spaarrekening

€ 6.679,22
€ 45.000,00

€ 50.000,00
€ 2.571,94
€ 0,00

balans totaal actief

€ 90.679,22

€ 52.571,94

passief
vermogen
reservering - correctie vermogen afronding 2017
herwaardering kunst 1-4-2019
resultaat lopend boekjaar

€ 50.071,94
-€ 50.000,00
€ 39.000,00
-€ 792,71

€ 50.048,00
-€ 0,19

totaal vermogen

€ 38.279,23

€ 50.071,94

reservering continuïteit
reservering tuin
transitoria

€ 50.000,00

€ 0,00
€ 2.500,00

balans totaal passief

€ 90.679,23

€ 52.571,94

-€ 0,01

€ 0,00

controle balans

€ 24,13

€ 2.400,00

Toelichting:
De bankrekeningen komen overeen met de eindstand per 31-12-2019. De donatie van de erven Jits
Bakker is vooralsnog volledig gereserveerd voor continuïteit.
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De fiscus is in juli 2020 tot een afronding gekomen van hun onderzoek naar de ANBI status. De
fiscus handhaaft de status van Culturele ANBI. Wel dient jaarlijks de kunst tegen marktwaarde op
de balans te staan. Daarom is alsnog de kunstwaarde aan de balans toegevoegd via een
herwaarderingsreserve. Tevens zal vanaf 2020 een BTW-administratie gevoerd gaan worden voor
die ontvangsten waar een verplichting tegenover staat, zoals rondleidingen. Donaties blijven BTW
vrij. BTW van kosten kunnen afgetrokken worden. Er is een start gemaakt met de fondsenwerving
voor de participatie in het renovatieplan van het Beeldenpark Jits Bakker op Beerschoten. De
Provincie Utrecht heeft hierover de leiding.

De Bilt, 25 juli 2020.
Ondertekening door de huidige bestuursleden:

T.F.A. Van de Zand
Voorzitter

W. Van der Veen
Secretaris

P.H. Tirion
Penningmeester

G.R. Bakker
Lid

