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p/a H.B. Blijdensteinlaan 77
7523 BA Enschede
Kvk nummer:55606423
RSIN

nummer:851783557

Statutaire vestigingsplaats: Enschede
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. Henk Helmantel - voorzitter
. Lucy Engelen - secretaris
o Barry Slot - penningmeester
o Edwin Beunk

-

algemeen bestuurslid

Website : https://www.keesstooP.nl
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Datum goedkeuring jaarrekening: 26 juni 2020
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Balans
Activa
Type Llgulde middelen
Bankrekening

Beschrijving

3t-12-2019

Triodos bank NL47TRIO02547 45830

65.668,43

Totaal Activa

65.668,43

3l-12-201E
6.014,27

6.0L4,27

Passiva

3t-12-2019

31-12-2018

ReseÍves en Fondsen

ïotaal algemene reserve

65.668,43

6414,27

Bestemmingsreserve {nvt)
Totaal bestemmingsreserve

0

65.669,43

Totaal Passiva
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0

6014,21

Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2019
lnkomsten uit donaties en giften

0

Werkelijk 2018
0

lnkomsten uit overige baten van
particulieren

140,00

Totaal baten van particulieren

0

140,00

62.086,00

Nalatenschap Kees Stoop

62.086,00

ïotaal nalatenschappen

lnkomsten van andere organisaties
zonder winststreven

Totaal baten van andere
organisaties zonder winststreven

Som van de baten

62.086,00

140,00

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling

62.085,00

140,00
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkeliik 2019

Werkeliik 2018

Besteed aan doelstellingen:

1.358,20

Conservering en Beheer

0

Ontwikkelingskosten boek:
Kees Stoop : Leven en Werk

Bankkosten

t27,49

Administratiekosten

630,30

315,85

Overige bestedingen aan doelstelling

2.431,84

Besteed aan doelstellingen

Totaal kosten beheer en

0

0

122,67
108,90

0
231,57

0

administratie
Som van de lasten

2.43t,U

231,57

Resultaat
Saldo baten & lasten

s9.6s416

J-9L,57
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Algemene toelichting
Activiteiten
De Kees Stoop Stichting heeft als algemene doelstelling het werk van Kees Stoop onder de aandacht te brengen
van musea en het brede publiek.
ln februari van dit boekjaar overleed Kees Stoop. Zijn testament bepaalde dat het complete oeuvre in zijn bezit
alsmede een bedrag aan liquide middelen gaat naar de Kees Stoop Stichting, met het oogmerk zijn oeuvre te

catalogiseren, conserveren, om niet (deels)onder te brengen b'tj musea (met voorrang aan die musea die al
werken van hem in hun bezit hebben), tentoonstellingen te verzorgen en de overige werken eventueel te
verkopen aan particulieren, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de algemene doelstelling van de

stichting, waaronder het onder de aandacht brengen van de grote verdiensten van Kees Stoop als tekenaar bij
het brede publiek. Het bestuur denkt hierbij aan de uitgave van een boek:
Kees 5toop, Leven & Werk. Per 2020 zal daar een aanvang mee gemaakt worden.
De executeur-testamentair van Kees Stoop is de heer Mr Willem van Rappard te Holten.
Het jaar 2019 is besteed aan het onderbrengen van het werk van (ees Stoop in depot en is er een aanvang
gemaakt met het catalogiseren van het werk. (Ruim 2000 itemsl). Ook z'tjn er contacten gelegd met
verschillende partijen die belangstelling hebben voor een tentoonstelling met het werk van Kees Stoop:
R'rjksmuseum Twenthe, Grote Kerk Almelo, Kunstkring Haaksbergen.
Er is herhaalde malen contact geweest met het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum Amsterdam, die t97
werken (vnl. grafiek) in bezit hebben van Kees Stoop, die echter niet via de website van het museum te bekijken
waren. Als rechthebbende heeft de Kees Stoop Stichting inmiddels een overeenkomst met het Rijksprentenkabinet en zijn de afbeeldingen (merendeels) zichtbaar voor het publiek.

Algemene grondslagen
Algemeen
jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtliin 650). ln dit boekjaar hebben geen

De

aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen ïe verkrijgings- of vervaardigingsprijs. lndien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingspr'rjs.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking
aan de stichting.
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Reserves en fondsen
Het bedrag van de algemene reserye laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is
vr'rj beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel
aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". ln dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de
gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die

nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling z'rjn besteed (waaronder fondsen op
Bestemmingsfondsen zijn voor de Kees Stoop Stichting niet van toepassing.
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naam).

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.

Toelichting op de staat van baten en lasten
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet
gedeclareerd of geschonken als gift.
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op:
26

juni 2020.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
baten en lasten

/

bestemming van het saldo van

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. ln de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming
goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na

balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

