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Jaarrekening 2020 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. Het was een bewogen jaar dat door de Copvid-19 crisis sterk negatief werd beïnvloed. De
activiteiten stonden helaas op een wat lager niveau.
De stichting heeft geen winstoogmerk en bezit de culturele ANBI status.
De activiteiten zijn divers geweest, waaronder:
ü De renovatie van de Kloostergalerij in de beeldentuin van het atelier ‘de kooi’ is
weer voortgezet en zal in 2021 ook de nodige aandacht vergen.
ü Rondleidingen in het atelier ‘de kooi’ en bijbehorende beeldentuin. Helaas beperkt
door de Covid-19.
ü Ontvangsten van scholieren voor kennismaking met de kunst. Dit is zoveel als
mogelijk voortgezet.
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 Participatie bij de renovatie van het beeldenpark met beelden van Jits Bakker op het
landgoed Beerschoten. Helaas kon de officiële heropening nog niet doorgaan.
ü Diverse schenkingen van werken van Jits aan de stichting hebben plaatsgevonden,
o.a. van Achmea en enkele particulieren
ü Website beheer en diverse persactiviteiten.
ü Er is opnieuw 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 heeft een controle m.b.t. de ANBI status afgerond met als conclusie dat
de ANBI status gehandhaafd kan worden als vermelding van de waarde van de
collectie in de balans wordt opgenomen en BTW aangifte wordt gedaan. Dit is
doorgevoerd.
ü Dankzij sponsoring kon er een mooi informatiebord voor het atelier De Kooi
worden neergezet en zijn er onderhandelingen over openbare verwijzing en naar
het Beeldenpark met de gemeente De Bilt.
ü Er zijn 4 Nieuwsbrieven uitgebracht.
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In het voorjaar van 2021 zal hopelijk nog een officiële heropening van het Beeldenpark in het park
Beerschoten gehouden kunnen worden. De combinatie van de werkplek ‘De Kooi’ van de
beroemde kunstenaar Jits Bakker met bijbehorend beeldenlabyrint en directe nabijheid het
Provinciale Beeldenpark Jits Bakker in het park Beerschoten is uniek. De recente renovatie van het
Beeldenpark en het verder verbeteren van het labyrint en het atelier is samen een inspiratie voor
kunst in ruime zin.
Bij dezen 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 2020:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

T.F.A van de Zand
Mevr. W. van der Veen (sinds 03-02-2020)
P.H. Tirion
K. Beesemer (tot 03-02-2020)
G.R. Bakker

De heer K. Beesemer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stichting,
waarvoor het bestuur hem zeer dankbaar is.
De stichting heeft geen mensen in loondienst.
Bestuursleden ontvangen geen arbeidsvergoeding. Eventueel alleen gemaakte kosten ten behoeve
van de Stichting kunnen gedeclareerd worden.
Kamer van koophandel:
62967215
RSIN:
855032728
BTW nummer:
NL8550.32.728.B.01 (toegekend op 19 december 2020, met
terugwerkende kracht vanaf 1-01-2020)
De stichting heeft de culturele ANBI status sinds 1 januari 2015.
Verzekeringen:
• Bestuursaansprakelijkheid
• Aansprakelijkheid
• Collectief voor ongevallen
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Financieel verslag 2020
Baten en Lasten overzicht:

Het exploitatieresultaat bedraagt na reservering negatief € 1.059,20, hetgeen meevalt doordat de
donateurs bijdrage in stijgende lijn zijn. In 2020 is BTW aangifte in gegaan.

Exploitatie rekening Stichting
Jits Bakker Collectie
t/m 31 december 2019-2018

2020
Excl. BTW

2019
Incl. BTW

BATEN:
vrienden
rondleidingen
vrije donaties GIFTEN
diversen activiteiten
vrijval reserve donatie tuinproject
fondsenwerving
te ontvangen btw
rente

7.378,23
2.527,50
697,25
150,00

LASTEN:
Beheer
bankkosten
bestuur
vrijwilligers vergoedingen
Labyrint en het atelier
project info atelier/ Beeldenpark
diversen
gebruikersvergoeding 2020 / 19

-7.237,43
-612,72
-198,93
-2,30
0,00
-708,11
-2.772,69
-542,68
-2.400,00

-6.093,62

140,80
-€ 1.200,00

49.207,29

resultaat voor reserveringen
reservering fondsen (2020 voor bebording / marketing)
reservering donatie erven J. Bakker
reservering Kloostergalerij
exploitatie resultaat

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

4.000,00
3,48

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

50.000,00
0,00
-1.059,20

-792,71
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Toelichting baten en lasten:
De opbrengst van de donateurs is met circa 55% gestegen t.o.v. vorig jaar. Door de Covid-19
uitbraak zijn er heel weinig rondleidingen en ontvangsten geweest, zodat de opbrengst helaas wat is
teruggevallen.
Door het werven van donaties van fondsen, zoals Rotary De Bilt, Mens en zijn Natuur en het
Carel Nengerman Fonds, werd € 4.000,-- verkregen voor informatieborden en een folder om,
zowel het atelier ‘De Kooi’ meer zichtbaar te maken, als het Provinciale Beeldenpark Jits Bakker.
Ook het renoveren van het atelier en het labyrint met de beelden van Jits Bakker gaan gestaag
door, in 2020 is aan materiaalkosten € 708,11 besteed. De kosten zijn laag gebleven door de inzet
van trouwe vrijwilligers.
Onder de post diversen is het belangrijkste bedrag de aankoop van een tent (5 x 5 m).
Beheerskosten bestaan voor een belangrijk deel uit kosten voor verzekeringen van AON.
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Balans:

Balans stichting Jits Bakker Collectie

31-12-2020

31-12-2019

actief
kunstwerken Jits Bakker Collectie

€ 39.000,00

€ 39.000,00

vordering erven Jits Bakker
rekening courant
spaarrekening
vordering BTW

€ 8.845,56
€ 45.003,48
€ 370,98

€ 6.679,22
€ 45.000,00
€ 0,00

balans totaal actief

€ 93.220,02

€ 90.679,22

-€ 720,77

passief
vermogen /resultaten
reservering - correctie vermogen afronding 2017
herwaardering
resultaat lopend boekjaar

€ 39.000,00
-€ 1.059,20

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

totaal vermogen

€ 37.220,03

€ 38.279,23

reservering continuïteit
reservering gebruiksvergoeding erf
reservering borden / folder
Transitoria

€ 40.400,00
€ 14.400,00

€ 50.000,00

€ 1.200,00

€ 2.400,00

balans totaal passief

€ 93.220,03

€ 90.679,23

-€ 0,01

-€ 0,01

controle balans
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Toelichting op de balans:
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 jaarlijkse de kunst tegen marktwaarde op
de balans te staan, daarom is de kunstwaarde aan de balans toegevoegd via een herwaarderingsreserve.
Tevens zal vanaf 2020 een BTW administratie gevoerd gaan worden voor die ontvangsten waar
een BTW verplichting tegenover staat, zoals rondleidingen. Donaties / giften blijven BTW vrij.
BTW van gemaakte kosten kunnen afgetrokken worden.

De Bilt, januari 2021.
Ondertekening door de huidige bestuursleden:

T.F.A van de Zand
Voorzitter

Wilma van der Veen
Secretaris

P.H. Tirion
Penningmeester

G.R. Bakker
Lid

