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BEKNOPT BESTUURSVERSLAG 

Schenking deel collectie aan Drents Museum 

Een van de doelstellingen die het bestuur zich in het Beleidsplan 2014-2017 heeft gesteld is 

te bevorderen dat delen van de nalatenschap van Jan Roëde worden ondergebracht in de 

collecties van daarvoor in aanmerking komende musea. Contacten die in 2014 zijn gelegd 

met de directie van het Drents Museum in Assen hebben er in geresulteerd dat op 3 

november 2015 11 schilderijen, 7 schetsen/voorstudies en 6 schetsboeken aan het Drents 

Museum zijn geschonken. Met de directie is afgesproken dat de schenking in de eerste helft 

van 2016 in het Drents Museum tentoon zal worden gesteld en dat ter gelegenheid hiervan 

een publicatie zal worden uitgebracht met afbeeldingen van de geschonken werken en een 

toelichtende tekst van Wouter Welling. Met zijn belangstelling voor hedendaags realisme 

toonde het museum bij de selectie van werken een uitgesproken voorkeur voor door Jan 

Roëde gemaakte portretten. Ook schetsboeken en voorstudies, die een beeld geven van de 

manier waarop Roëde als kunstenaar te werk ging, vonden een warm onthaal. 

Voorbereiding expositie Groningen 

Hoewel Roëde vooral bekendheid geniet als Haagse kunstenaar, lagen zijn familiewortels in 

het noorden. Zijn vader kwam uit Assen, zijn moeder uit Vries, een esdorp niet ver daar 

vandaan, en Roëde zelf werd als Jan Roede geboren in de stad Groningen. Het bestuur heeft 

zich ingespannen om exact 100 jaar na het jaar waarin Roëde zijn geboortestad als 

tweejarige peuter had verlaten (1916) daar een expositie te organiseren en is daartoe een 

samenwerking met het Kunstlievend Genootschap Pictura aangegaan. In 2016 zal in 

Groningen voor het eerst een expositie worden gehouden met werken van Jan Roëde. Deze 

zal in tijd deels overlappen met de tentoonstelling in het Drents Museum. 

Jan Roëde Prijs 2015 

Op 3 juli heeft de Stichting voor de tweede keer de vorig jaar ingesteld Jan Roëde Prijs 

uitgereikt aan een aan de KABK afstuderend student van de opleiding Beeldende Kunst. De 

prijs, bedoeld om de verdere ontwikkeling van het talent van een jonge beeldend 

kunstenaar ‘in de geest van Jan Roëde’ te stimuleren, bestaat uit een bedrag van €2.500 en 

werd uitgereikt aan Liza Pace voor haar afstudeerproject ‘Going Solo’. De prijswinnaar werd 

geselecteerd door een jury bestaande uit het voltallige bestuur, aangevuld met 

galeriehouder Alexander Mayhew. 

Samenstelling bestuur 

In 2015 liep de benoemingstermijn van drie bestuursleden af (Olga van Hulsen, Dick Stapel 

en Huub van Wersch). Nadat alle bestuursleden hadden aangegeven voor herbenoeming 

beschikbaar te zijn, zijn zij voor een periode van vier jaar opnieuw benoemd. 

 
Den Haag, 31 mei 2016 



 

 

JAARREKENING 2015 

Balans  

 31-12-2015 1-1-2015 

Activa   

Kunstcollectie 76.329 81.954 

Liquide middelen 41.058 25.508 

Vorderingen 0 7.200 

 117.387 114.662 

   

Passiva   

Eigen vermogen 116.913 114.277 

Kortlopende schulden  474 385 

 117.387 114.662 
 

Staat van baten en lasten 

Baten  

Giften en legaten 0 

Opbrengsten uit verkoop 12.915 

Uitkeringen beeldrecht 735 

Rentebaten 429 

Totaal 14.079 

  

Lasten  

Mutatie waarde kunstcollectie 5.625 

Beheer, opslag en ontsluiting collectie 2.599 

Publicaties 0 

Website 240 

Jan Roëde Prijs (KABK) 2.500 

Administratiekosten Pictoright 121 

Algemene kosten 120 

Bestuurskosten 238 

Totaal 11.443 

  

Resultaat (saldo baten en lasten) 2.636 
 

  



Toelichting op de balans 

Waarderingsgrondslag waarde kunstcollectie 

De waarde van de kunstcollectie is op 19 december 2007 t.b.v. de successiebelasting getaxeerd door 

VendueHuis Notarissen. De uitkomst van deze taxatie vormt nog altijd de grondslag voor de 

vaststelling van de waarde van in het bezit van de Stichting zijnde kunstcollectie. 

Liquide middelen 

Het saldo van de betaal- en spaarrekening bedroeg ultimo 2015 € 41.058,35. 

Schulden 

De in 2016 nog over 2015 af te dragen btw bedroeg €474. 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 

Opbrengsten uit verkoop 

De verkoop van drie schilderijen en een collage leverde de Stichting € 12.915,09 op. 

Uitkeringen beeldrecht 

Ook dit jaar werden weer inkomsten uit beeldrecht ontvangen, waaronder uitkeringen voor 

volgrecht, leenrecht en reprorecht.  

Lasten 

Mutatie waardevermindering collectie 

De waarde van de collectie is in 2015 verminderd door verkoop en schenking van enkele werken. 

Voor de herwaardering hanteert de Stichting een vaste systematiek met als grondslag de taxatie van 

2007. 

Beheer, opslag en ontsluiting collectie 

In totaal is een bedrag van € 2661,05 uitgegeven aan kosten voor beheer, opslag en ontsluiting van 

de collectie kunstwerken. Deze post betreft vooral de huurkosten voor de opslagruimte  in Den Haag. 

Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het beter beschermen van de opgeslagen werken. 

Website 

De kosten voor beheer en hosting van de website van de Stichting zijn in 2015 gelijk gebleven. 

Jan Roëde Prijs 

De prijs Jan Roëde Prijs 2015 (een geldbedrag van €2500) werd uitgereikt aan de dit jaar aan de KABK 

afstuderend kunstenaar Liza Pace. 

Administratiekosten Pictoright 

Deze post betreft de administratiekosten die Pictoright in rekening brengt voor het uitkeren van 

beeldrechtvergoedingen. 

 



Algemene kosten 

Deze post omvat de jaarlijkse contributie voor Pictoright en de in dit jaar gemaakte kosten voor 

betalingsverkeer. 

Bestuurskosten 

Deze post omvat verzekeringskosten en representatiekosten. 

 


