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BEKNOPT BESTUURSVERSLAG 

Tentoonstellingen in het noorden van het land 

In 2016 zijn in het noorden van het land twee succesvolle tentoonstellingen van werk van 

Jan Roëde gehouden. 

In Assen, waar Jan Roëde tijdens zijn prille jeugd korte tijd met zijn moeder heeft gewoond, 

exposeerde het Drents Museum van 19 januari t/m 19 juni 2016 de schilderijen en 

tekeningen die de Stichting in 2015 aan het museum had geschonken. Ter gelegenheid van 

de expositie verscheen het boek “Jan Roëde – een keuze uit zijn werk” met afbeeldingen van 

de geëxposeerde werken en een artikel van Wouter Welling. Op 13 februari 2016 vond in 

het museum een goedbezochte feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de 

schenking.  

In Groningen (waar Jan Roëde in 1914 werd geboren) organiseerde de Stichting van 24 april 

t/m 29 mei 2016 een verkooptentoonstelling bij Kunstminnend Genootschap Pictura. 

Vergeleken bij eerdere exposities werden tijdens deze tentoonstelling relatief veel werken 

op papier getoond. 

Schenkingen 

De Stichting heeft enkele kunstwerken uit haar collectie geschonken om daarmee te 

bevorderen dat deze werken een passende bestemming zouden vinden. Twee portretten 

van een particulier werden geschonken aan de nabestaanden van de geportretteerde. Aan 

de Anton Constandse Stichting, een GGZ-instelling te Den Haag, werd een portret van Anton 

Constandse geschonken. Het werk kreeg een mooie plek op het hoofdkantoor. Verder zijn 

drie schilderijen geschonken aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties. Deze relatief grote werken (The Family, Ingrijpende Bijeenkomst en Die 

Unvollendete) zullen aan de wanden van een van de kantoren van het ministerie een 

passende plek vinden. 

Jan Roëde Prijs 2016 

Op 1 juli 2016 heeft de Stichting voor de derde keer de 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 overhandigd aan de 

schilder Tobias Lengkeek. De prijswinnaar werd geselecteerd door een jury bestaande uit het 

voltallige bestuur, aangevuld met galeriehouder Maurits van de Laar. Op aanbeveling van de 

jury heeft de Stichting op het KABK Graduation Festival dit jaar ook een extra 

aanmoedigingsprijs ten bedrage van €1.000 uitgereikt aan de schilder Edmond Steinbusch. 
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De comeback van Jan Roede (Pictura, Groningen, 24 april t/m 29 mei 2016) 

 

    
prijswinnaar Tobias Lengkeek bij zijn presentatie in de KABK met drie leden van 

de jury (Dick Stapel, Olga van Hulsen en Huub van Wersch) 



JAARREKENING 2016 
Balans  

 31-12-2016 1-1-2016 

Activa   

Kunstcollectie 71.820 76.329 

Liquide middelen 48.032 41.058 

Vorderingen 2.647 0 

 122.499 117.387 

   

Passiva   

Eigen vermogen 122.499 116.913 

Kortlopende schulden  0 474 

 122.499 117.387 
 

Staat van baten en lasten 

 2016 

Baten  

Giften en legaten 1.000 

Opbrengsten uit verkoop 17.399 

Uitkeringen beeldrecht 1.684 

Rentebaten 371 

Totaal 20.454 

  

Lasten  

Mutatie waarde kunstcollectie 4.509 

Beheer, opslag en ontsluiting collectie 5.772 

Website 240 

Jan Roëde Prijs (KABK) 3.500 

Administratiekosten Pictoright 182 

Algemene kosten 443 

Bestuurskosten 222 

Totaal 14.868 

  

Resultaat (saldo baten en lasten) 5.586 
 

  



Toelichting op de Balans 2016 

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 betaal- en spaarrekening bedroeg ultimo 2016 €48.032,47. 

Vorderingen 

De verkoopopbrengsten van de in Groningen gehouden tentoonstelling moesten eind 2016 nog 

worden afgerekend. Daarnaast zal nog een bedrag worden ontvangen aan te verrekenen btw. 

Schulden 

Het jaar werd zonder schulden afgesloten. 

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2016 

Baten 

Opbrengsten uit verkoop 

De opbrengsten uit verkoop bedroegen in 2016 in totaal €17.399,32 (twee schilderijen, negen 

werken op papier en elf zeefdrukken). 

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 2016 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 €5.772,39 uitgegeven aan kosten voor beheer, opslag en ontsluiting van 

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

Haag. De overige kosten zijn vooral gemaakt in verband met de tentoonstelling in Groningen 

(lijstenmaker, transport, zaalhuur en commissie). 

Website 

De kosten voor beheer en hosting van de website van de Stichting zijn in 2016 gelijk gebleven. 

Jan Roëde Prijs 

Dit jaar is naast de Jan Roëde Prijs 2016 (€2.500) ook een aanmoedigingsprijs van €1.000 uitgereikt 

aan een afstuderend beeldend kunstenaar van de KABK. 



Administratiekosten Pictoright 

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

beeldrechtvergoedingen. 

Algemene kosten 

Deze post omvat onder meer de jaarlijkse contributie voor Pictoright en kosten voor betalings-

verkeer, porto en kantoorbenodigdheden. 

Bestuurskosten 

Deze post omvat verzekeringskosten en representatiekosten. 

 

 


