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BEKNOPT BESTUURSVERSLAG
2012 was voor de Stichting een jaar waarin tal van activiteiten die in voorgaande jaren
waren gestart konden worden afgerond: de financiële verslaglegging is op orde gebracht, de
laatste schulden aan de Belastingdienst zijn voldaan, nog uitstaande vorderingen van in
voorgaande jaren georganiseerde exposities zijn geïnd en de inventarisatie van de eigen
kunstcollectie is zo goed als afgerond. Verder is een voorzichtige start gemaakt met het
restaureren en schoonmaken van delen van de beheerde kunstcollectie.
Van 13 mei t/m 12 juli heeft de Stichting een verkooptentoonstelling georganiseerd in
Raadhuis De Paauw in Wassenaar. De tentoonstelling werd op een zonovergoten dag
geopend door John Sillevis, nadat de burgemeester van Wassenaar, J. Hoekema, de
aanwezigen welkom had geheten. Tijdens en rond de tentoonstelling zijn vier schilderijen
van Jan Roëde verkocht. Een daarvan (Aha Kleur!) is aangekocht door de gemeente
Wassenaar en opgenomen in de collectie kunstwerken van De Paauw. Een ander werk
(Portrait of the designer Max Velthuijs) is aangekocht door de Stichting Max Velthuijs en
afgestaan aan het Letterkundig Museum in Den Haag. Omdat het Kabinet had besloten de
BTW op kunst per 1 juli 2012 te verlagen van 19% naar 6% konden de kopers profiteren van
het lagere BTW-tarief.
Nadat Maarten Grasveld had aangegeven zijn bestuurslidmaatschap in 2013 te willen
beëindigen om het stokje aan een opvolger door te geven (hij is vanaf de oprichtingsdatum
in 2005 voorzitter van het bestuur geweest), heeft het bestuur besloten de eigen gelederen
te versterken met de benoeming van Louw van Sinderen. Van Sinderen is op 28 november
tot het bestuur toegetreden.
In de tweede helft van 2012 is een start gemaakt met de voorbereiding van een expositie in
2013 in Amstelveen.
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Toelichting op de balans
Waarderingsgrondslag waarde kunstcollectie
De waarde van de kunstcollectie is gebaseerd op een op 19 december 2007 t.b.v. de successiebelasting door VendueHuis uitgevoerde taxatie.
Liquide middelen
De liquiditeitspositie van de Stichting is met een bedrag van € 10.593 verbeterd. Het saldo van
betaal- en spaarrekening bedroeg ultimo 2012 € 18.555,37.
Vorderingen
De in 2011 nog uitstaande vordering ten bedrage van € 1.241,69 is in 2012 volledig geïnd. De ultimo
2012 uitstaande vorderingen betreffen een te restitueren bedrag van € 196 aan teveel betaalde huur
en de met de Belastingdienst nog te verrekenen btw (€ 176).
Schulden
Ultimo 2011 had de Stichting een belastingschuld van € 7.194, zijnde het nog resterende bedrag van
de aanslag successiebelasting over de verkrijging van de nalatenschap van Jan Roëde in 2008. Dit
bedrag is in 2012 voldaan.
Omzetbelasting
Hoewel de Stichting al geruime tijd over een btw-nummer beschikte, is in de jaren t/m 2011
verzuimd om de ontvangen en betaalde btw met de Belastingdienst te verrekenen. De staat van
baten en lasten in de jaarrekeningen t/m 2011 betrof dan ook steeds bedragen inclusief btw. In 2012
heeft alsnog een verrekening van de btw-inkomsten en btw-uitgaven plaatsgevonden. Via een
suppletieaangifte is over het 2e kwartaal van 2009 een bedrag van € 1.356 geïncasseerd (inclusief
rente). Het resterende bedrag over de achterliggende periode t/m 2011 (€ 270) is/wordt verrekend
met de reguliere aangifte omzetbelasting. Het batig saldo bedroeg in totaal € 1.626, welk bedrag
onder ‘overige baten’ in de staat van baten en lasten is opgenomen. Vanaf de jaarrekening 2012
worden baten en lasten exclusief btw in de jaarrekening opgenomen.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Giften
De Stichting heeft als ANBI in 2012 een bedrag ontvangen van € 3.000 van een bedrijf dat de
Stichting met een eenmalige gift wilde steunen bij het realiseren van haar doelstellingen.
Opbrengsten uit verkoop
De Stichting heeft in 2012 een verkoopexpositie georganiseerd in Raadhuis De Paauw te Wassenaar.
Er zijn vier schilderijen verkocht, waarvan drie op de tentoonstelling. De opbrengsten uit verkoop
bedroegen in totaal € 16.910 (exclusief btw). Daarnaast is in 2012 de netto afrekening ontvangen van
de in 2010 in Rijswijk gehouden tentoonstelling (€ 1.242).
Uitkeringen beeldrecht
Anders dan in de jaren t/m 2011 is hier het brutobedrag aan ontvangen uitkeringen voor beeldrecht
gespecificeerd (waaronder volgrecht, reprorecht en leenrecht), dus zonder aftrek van administratie-

kosten en btw. De in rekening gebrachte administratiekosten worden vanaf 2012 apart
gespecificeerd onder de lasten.
Overige baten
In 2012 is er alsnog toe overgegaan de ontvangen en betaalde btw over voorgaande jaren met de
Belastingdienst te verrekenen. Inclusief heffingsrente betrof het over de jaren 2009 t/m 2011 een
batig saldo van € 1.542.
Lasten
Mutatie waarde kunstcollectie
De waarde van de kunstcollectie is verminderd als gevolg van de verkoop van vier schilderijen. Voor
de herwaardering hanteert de Stichting een vaste systematiek met als grondslag de taxatie van 2007.
Beheer, opslag en ontsluiting collectie
Deze post betreft de huurkosten voor de opslagruimte bij Pulchri Studio en de kosten die de Stichting
in het verslagjaar heeft gemaakt voor het beheren en tentoonstellen van de collectie (reparatie,
inlijsten en transport).
Website
De kosten voor beheer en hosting van de website van de Stichting zijn in 2012 gelijk gebleven.
Administratiekosten Pictoright
In de jaarrekening 2012 worden de administratiekosten die Pictoright in rekening brengt voor het
uitbetalen van beeldrechtvergoedingen voor het eerst als lasten gespecificeerd (exclusief btw).
Algemene kosten
Deze kosten betreffen de jaarlijkse bijdrage voor de Kamer van Koophandel, de jaarlijkse contributie
voor Pictoright en de in dit jaar gemaakte bankkosten en portokosten.
Bestuurskosten
Deze kosten betreffen verzekeringskosten en representatiekosten.

