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BEKNOPT BESTUURSVERSLAG 

Tentoonstelling in De Fundatie (Zwolle) 

De Stichting heeft bevorderd dat tijdens een tentoonstelling over Nederlandse kunstenaars 

die tussen 1885 en 1960 in Parijs verbleven (Van Gogh tot Cremer) ook aandacht aan Jan 

Roëde werd geschonken. Omdat de Stichting zelf geen werken bezit waarvan onomstotelijk 

vaststaat dat zij in Parijs vervaardigd zijn, heeft zij als tussenpersoon gefungeerd bij het 

leggen van de nodige contacten. Tijdens de expositie (gehouden vanaf 13 september 2014) 

werden enkele fraaie schilderijen van Roëde getoond uit zijn Franse periode. 

Tentoonstelling RKD 

Om te gedenken dat Jan Roëde 100 jaar geleden geboren werd (op 13 juni 1914) heeft het 

RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) in samenwerking met de Stichting een 

tentoonstelling in Den Haag gehouden. Met stukken uit het in 2007 aan het RKD geschonken 

archief werd een goed beeld geschetst van Roëdes veelzijdige kunstenaarschap en van zijn 

betrokkenheid bij de stad Den Haag. Tijdens de expositie werden ook enkele in bruikleen 

gegeven doeken uit de collectie van de Stichting getoond. 

Contacten met de RCE 

De Stichting heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) informatie verschaft over 

werken die Roëde heeft vervaardigd in en aan gebouwen. Veel hiervan is na sloop 

vernietigd, maar enkele werken zijn behouden, waaronder het imposante werk dat Roëde 

begin zestiger jaren maakte voor het hoofdkantoor van Van Ommeren in Rotterdam en dat 

nu in het Maritiem Museum ligt opgeslagen. Verder heeft het bestuur van de Stichting zich 

er tijdens een interessante rondleiding door het depot in Rijswijk van vergewist dat het werk 

van Jan Roëde in de collectie van de RCE goed vertegenwoordigd is. 

Jan Roëde Prijs 

Ter gelegenheid van het 100e geboortejaar heeft de Stichting in samenwerking met de 

directie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) een jaarlijks prijs 

ingesteld, uit te reiken aan een aan de KABK afstuderend student van de opleiding 

Beeldende Kunst. De prijs, bedoeld om een jonge beeldend kunstenaar ‘in de geest van Jan 

Roëde’ te stimuleren, bestaat uit een bedrag van €2.500 en werd op 12 juli 2014 uitgereikt 

aan de schilder/tekenaar Vincent Both. De prijswinnaar werd geselecteerd door een jury 

bestaande uit Huub van Wersch (voorzitter), Maarten Grasveld, John Sillevis en Gijs Frieling. 

Overige activiteiten 

 Het bestuur heeft in april voor de periode 2014-2017 een nieuw beleidsplan vastgesteld.  

 Er zijn eerste contacten gelegd met de directie van het Drents Museum in Assen over een 

voorgenomen schenking aan het museum. 

 Tijdens het 100e geboortejaar van Jan Roëde werd in de sociëteit van Pulchri You Never 

Can Tell geëxposeerd, een in het oog springend olieverfschilderij van Jan Roëde. 

Den Haag, 2 juni 2015 



JAARREKENING 2014 

Balans  

 31-12-2014 1-1-2014 

Activa   

Kunstcollectie 81.954 82.879 

Liquide middelen 25.508 29.830 

Vorderingen 7.200 11 

 114.662 112.720 

   

Passiva   

Eigen vermogen 114.277 112.519 

Kortlopende schulden  385 201 

 114.662 112.720 
 

Staat van baten en lasten 

Baten  

Giften en legaten 0 

Opbrengsten uit verkoop 7.440 

Uitkeringen beeldrecht 1.431 

Rentebaten 250 

Totaal 9.121 

  

Lasten  

Mutatie waarde kunstcollectie 925 

Beheer, opslag en ontsluiting collectie 2.661 

Publicaties 500 

Website 240 

Jan Roëde Prijs 2014 (KABK) 2500 

Administratiekosten Pictoright 185 

Algemene kosten 121 

Bestuurskosten 231 

Totaal 7.363 

  

Resultaat (saldo baten en lasten) 1.758 
 

  



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. 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 2014 € 25.508,24. 

Vorderingen 

De post debiteuren bedroeg € 7.200.  

Schulden 

Deze post betreft de over het laatste kwartaal van 2014 verschuldigde omzetbelasting. 

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2014 

Baten 

Opbrengsten uit verkoop 

In het verslagjaar werden twee schilderijen en zeefdruk verkocht. 

Uitkeringen beeldrecht 

Bij Stichting ontving diverse uitkeringen voor beeldrecht (waaronder volgrecht, leenrecht en 

reprorecht). 

Lasten 

Mutatie waarde kunstcollectie 

De waarde van de collectie is in 2014 verminderd door verkoop 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 inlijsten van een werk. 

Publicaties 

Deze post betreft de sponsorbijdrage van €500 voor een hoofdstuk in het boek ‘Tegendraads 

Modern’ over de samenwerking tussen Jan Roëde en Willem Gispen. 

Website 

De kosten voor beheer en hosting van de website van de Stichting zijn in 2014 gelijk gebleven. 

Jan Roëde Prijs 

De Jan Roëde Prijs (een geldbedrag van €2.500) is in 2014 voor het eerst toegekend.  

 



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 dit jaar gemaakte kosten voor 

betalingsverkeer. 

Bestuurskosten 

Deze post omvat verzekeringskosten en representatiekosten. 

 

 


