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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.
De stichting heeft geen winstoogmerk en bezit de culturele ANBI status.
Ook 2021 was voor de SJBC een moeilijk jaar vanwege de Covid-19. Hierdoor konden
rondleidingen niet of zeer beperkt doorgang vinden en ging de bekende jaarlijkse Kerstontvangst
in het atelier helaas niet door. Toch is er vooruitgang geboekt in de doelstelling om het erfgoed van
kunstenaar Jits Bakker meer bekendheid te geven en mensen met de kunst in aanraking te laten
komen.
De activiteiten zijn divers geweest, waaronder:
ü De renovatie van de Kloostergalerij in de beeldentuin van het atelier ‘de kooi’ is
ook in 2021 voortgezet.
ü In het atelier ‘de kooi’ en het bijbehorende labyrint, alsmede in het nabijgelegen
Beeldenpark Jits Bakker konden slechts - door de Covid-19 beperkingen of angst
daarvoor - een beperkt aantal rondleidingen gegeven worden.
ü Dankzij bijdragen van de Stichting Mens en zijn Natuur en Rotary De Bilt zijn
prachtige informatieborden verkregen bij het Beeldenpark en het atelier ‘de kooi’ en
zijn (bruine) toeristen-borden met verwijzing naar het Beeldenpark ‘Jits Bakker’
geplaatst.
ü Een prachtige bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor erfgoed
vrijwilligers maakte het mogelijk om een introductiefilm te maken over het leven
van Jits Bakker. Deze film zal prima gebruikt kunnen worden door de rondleiders
bij ontvangst van bezoekers van het atelier, beeldenlabyrint en het Beeldenpark.
ü Ontvangsten van scholieren voor kennismaking met de kunst.
ü Deelname aan de Open Monumentendag.
ü Participatie in de renovatie van het beeldenpark met beelden van Jits Bakker op het
landgoed Beerschoten. De renovatie is inmiddels afgerond.
ü Website beheer en diverse persactiviteiten waarbij Jits Bakker en zijn werken veel
aandacht kregen in de lokale en landelijke pers.
ü De Vrienden van de Stichting zijn ondanks de beperkte mogelijkheid voor
activiteiten trouw gebleven aan de stichting. Verdere verhoging van het aantal
vrienden blijft ons streven.
ü Er zijn 3 nieuwsbrieven uitgebracht.
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ü Eind van 2021 is in Wageningen in het Museum de Casteelse poort een
tentoonstelling van de werken van de zoon van Jits Bakker, Tibo van de Zand,
voorzitter van de SJBC, geopend door burgemeester van Geert van Rumund. Er is
ook werk van Jits Bakker te bekijken.
Voor het komend jaar is door de Covid-19 nog niet duidelijk wat de verdere mogelijkheden zullen
zijn om weer zonder beperking bezoekers te ontvangen. SJBC zal zoveel mogelijk doorgaan met de
verdere renovatie van ‘de kooi’ en het bijbehorende labyrint.
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 2021:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Dhr. T.F.A. van de Zand
Mevr. W. van der Veen
Dhr. P.H. Tirion
Dhr. G.R. Bakker

De stichting heeft geen mensen in loondienst.
Bestuursleden ontvangen eventueel alleen gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting terug,
maar geen arbeidsvergoeding.
Kamer van koophandel:
RSIN:
BTW nummer:

62967215
855032728
NL8550.32.728.B.01

De stichting heeft een culturele ANBI status sinds 1 januari 2015.
Verzekeringen:
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• WA aansprakelijkheid
• Collectief voor ongevallen
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Financieel verslag 2021
Baten en lasten:
De Stichting is nog steeds in ontwikkeling. Het is fijn dat SJBC het jaar 2021 met een klein positief
resultaat van € 1.526,00 heeft kunnen afsluiten.

Exploitatie rekening Stg. Jits Bakker
Collectie

2021

2020

BATEN:
vrienden
rondleidingen
vrije donaties GIFTEN
diversen activiteiten
vrijval reserve donatie tuinproject
teruggave btw /transitoria
rente
subsides filmproject

10.974,23
2.565,00
899,06
546,00

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

800,00
1.187,00
4,50
4.972,67

3,48
4.000,00

UITGAVEN:
beheer
bankkosten
bestuur
vrijwilligers vergoedingen
beeldentuin film project
project info atelier/ Beeldenpark
diversen
pacht aandeel 2021/22

-9.448,23
-47,17
-204,68
-826,65
-135,00
-4.972,67
-831,78
-30,28
-2.400,00

-7.237,43
-56,96
-198,93
-558,06
0,00
-708,11
-2.772,69
-542,68
-2.400,00

1.526,00

140,80
-1200

0,00

0,00

1.526,00

-1.059,20

resultaat voor reserveringen
reservering fondsen
reservering Kloostergalerij
exploitatie resultaat
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Toelichting Baten en Lasten:
Al een aantal jaren wordt gewerkt aan de renovatie van het atelier en het labyrint, maar de beperkte
middelen maken het nog niet mogelijk snellere stappen te zetten. Maar dankzij donaties in 2020
van fondsen, zoals van Stichting Mens en zijn Natuur, Rotary De Bilt en het Carel Nengerman
Fonds konden vorig jaar, maar ook dit jaar een aantal afgesproken werkzaamheden worden
verricht. Zo zijn dit jaar gerealiseerd: een informatiebord aan de weg bij het atelier ’de kooi’ en
enkele verwijsborden naar het Beeldenpark Jits Bakker op het landgoed Beerschoten langs de weg
geplaatst. Uit de donatie bleef nog € 400,00 (gereserveerd voor 2022) over voor bijdrage om een
folder te maken voor verwijzing naar het Beeldenpark Jits Bakker, het atelier ‘de kooi’ en de
website, etc.
De Vrienden van de SJBC hebben ook in 2021 weer een fijne bijdrage € 2.565,--geleverd voor de
renovatie en daar is het bestuur zeer dankbaar voor.
In 2021 werd een prachtige bijdrage toegezegd door Prins Bernhard Cultuurfonds voor de erfgoed
vrijwilligers van bijna € 5000,--. Hiervoor is een prachtige film van circa 14 minuten gemaakt door
Grapefruit Moon producties over het leven van Jits Bakker en waar hij zijn inspiratie door kreeg.
Deze film wordt vertoond aan bezoekers als introductie bij de rondleidingen. Dit is door
vrijwilligers lastig zelf over te brengen en geeft meer ruimte voor de gidsen voor toelichting op
kunstwerken.
Het aantal (vrije) giften is toegenomen tot € 546,00, waarvoor SJBC zeer dankbaar voor is.
De investeringen hebben geleid tot een BTW teruggave van € 1.187,00, waarvan € 642,-- in 2022
wordt verwacht.
Met een positief resultaat van € 1.526,00 werd het jaar afgesloten.
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Balans

Balans stichting Jits Bakker Collectie

31-12-2021

31-12-2020

actief
kunstwerken Jits Bakker Collectie

€ 39.000,00

€ 39.000,00

rekening courant
spaarrekening
vordering BTW

€ 10.500,79
€ 45.007,98
€ 642,00

€ 8.845,56
€ 45.003,48
€ 371,00

balans totaal actief

€ 95.150,77

€ 93.220,04

passief
vermogen /resultaten AP
verschillen
resultaat lopend boekjaar
herwaardering erfgoed

-€ 1.779,97
€ 4,74
€ 1.526,00
€ 39.000,00

-€ 720,77
-€ 1.059,20
€ 39.000,00

totaal vermogen

€ 38.750,77

€ 37.220,03

reservering continuïteit
reservering gebruiksvergoeding erf
reservering borden / folder
transitoria

€ 39.200,00
€ 16.800,00
€ 400,00

€ 40.400,00
€ 14.400,00
€ 1.200,00

balans totaal passief

€ 95.150,77

€ 93.220,03

€ 0,00

€ 0,01

controle balans
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Toelichting:
Het Erfgoed van Jits Bakker is op verzoek van de fiscus geherwaardeerd, maar is feitelijk geen
verbruiksgoed waarop wordt afgeschreven. Het is ook niet verzekerd, omdat het onvervangbaar is.
Door het positieve resultaat is het negatieve saldo van de jaarresultaten teruggebracht tot
(- € 1.779,97+ € 1.526,00 ) € 253,97. Hopelijk zet deze positieve trend zich voort.
Voor 2022 is nog een restantbedrag gereserveerd voor een bijdrage aan een folder van € 400,00.
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De Bilt, 7 maart 2022.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 7 maart de jaarrekening 2021 goedgekeurd.

Ondertekening door de huidige bestuursleden:

T.F.A van de Zand
Voorzitter

W. van der Veen - Dijkstra
Secretaris

P.H. Tirion
Penningmeester

G.R. Bakker
Lid

