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BEKNOPT BESTUURSVERSLAG
Schenkingen
De Jan Roëde Stichting heeft zich onder meer ten doel gesteld te bevorderen dat
kunstwerken van Jan Roëde die door haar worden beheerd een passende bestemming
vinden. Met dat oogmerk heeft de Stichting op 8 december 2017 een twintigtal werken van
Jan Roëde op papier geschonken aan het Teylers Museum in Haarlem. Met het museum is
afgesproken dat de geschonken werken in de loop van 2018 of 2019 in het museum zullen
worden gepresenteerd met een begeleidende publicatie in het Teylers Magazijn.
Publicaties
De Stichting heeft bijgedragen aan de publicatie van het in 2017 verschenen artikel “Dwarse
bruggenbouwer Jan Roëde” van John Sillevis in het tijdschrift Haagse Historie.
Jan Roëde Prijs 2017
Op 30 juni 2017 heeft de Stichting voor de vierde 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 Mattia Pap. De prijswinnaar werd geselecteerd door een jury bestaande uit het
voltallige bestuur, aangevuld met Peter van der Es, beeldend kunstenaar en directeur van
Unfair Amsterdam.

Den Haag, 24 april 2018

Mattias Papp, winnaar van de Jan Roëde Prijs 2017
(KABK 30 juni 2017)

Het stichtingsbestuur met Mattias Papp voor een van de
werken van zijn afstudeerproject L’arco e la Lancia

Overhandiging van de schenking van werken op papier aan het Teylers Museum in
Haarlem op 8 december 2017 (v.l.n.r. Michiel Plomp, hoofdconservator, Huub van
Wersch, bestuurslid, en Terry van Druten, conservator),

JAARREKENING 2017
Balans
31-12-2017
Activa
Kunstcollectie
Liquide middelen
Vorderingen

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

68.900
55.419
55
124.374

71.820
48.032
2.647
122.499

124.105
269
124.374

122.499
0
122.499

Staat van baten en lasten
2017
Baten
Giften en legaten
Opbrengsten uit verkoop
Uitkeringen beeldrecht
Rentebaten
Totaal

0
12.459
651
285
13.395

Lasten
Mutatie waarde kunstcollectie
Beheer, opslag en ontsluiting collectie
Publicaties
Website
Jan Roëde Prijs (KABK)
Administratiekosten Pictoright
Algemene kosten
Bestuurskosten
Totaal

2.920
2.521
106
240
2.500
76
3.191
235
11.789

Resultaat (saldo baten en lasten)

1-1-2017

1.606

Toelichting op de Balans 2017
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 2017 €55.418,64.
Vorderingen
De Stichting had van Pictoright nog een bedrag van tegoed voor de vergoeding van beeldrecht over
het laatste kwartaal.
Schulden
Behalve de btw over het laatste kwartaal van 2017 moest ook nog huurtermijn worden voldaan voor
de berging in Den Haag.

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2017
Baten
Opbrengsten uit verkoop
De verkoop in 2017 van twee schilderijen, vier werken op papier en twee zeefdrukken leverde in
totaal €12.429,24 op. Daarnaast werd nog een extra bedrag ontvangen vanwege de verlate
afrekening van een in 2016 gehouden verkooptentoonstelling.
Uitkeringen beeldrecht
Ook dit jaar werden weer inkomsten uit beeldrecht ontvangen, waaronder uitkeringen voor
volgrecht, leenrecht, reprorecht en een thuiskopieervergoeding.
Lasten
Mutatie waardevermindering collectie
De waarde van de collectie is in 2017 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
Behalve de huurlasten voor de opslagruimte in Den Haag zijn er dit jaar geen kosten gemaakt die
samenhangen met het beheer, de opslag en de ontsluiting van de collectie.

Publicaties
De uitgaven betroffen in hoofdzaak de rechten voor een foto die gebruikt is als illustratie bij een
artikel over Jan Roëde in het tijdschrift Haagse Historie.
Website
De kosten voor beheer en hosting van de website van de Stichting zijn in 2017 gelijk gebleven.
Jan Roëde Prijs
Het geldbedrag van de Jan Roëde Prijs 2017 was €2.500.
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, kosten voor het
betalingsverkeer, het honorarium voor een galeriehouder die bemiddeld heeft bij de verkoop van
een werk en uitgaven die gemaakt zijn in verband met de schenking aan het Teylers Museum.
Bestuurskosten
Deze post betreft de gemaakte verzekeringskosten, representatiekosten en overige onkosten.

