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r
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o Edwin Beunk
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Website : https://www.keesstoop. n I

-
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Balans
Activa
Type liquide middelen
Bankrekening

Beschriivint

tl-12-2020

3t-12ao§

Triodos bank N147TR1O0254745830

67.191,45

65.568,43

Totaal Activa

67.L9t,45

65.569,43

3t-12-2020

31-12-2019

Passiva

ReseÍve3 en Fondsen

Totaal algemene reserve

67.191,45

65.668,43

Bestemmingsreserve (nvt)

ïotaal bestemmingsreserve

Totaal Passiva
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0

0

67.191,45

65.0668,43

Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2020
lnkomsten uit donaties en giften

Werkelijk 2019
0

0

lnkomsten uit overige baten van
particulieren

2.247,69

Totaal baten van particulieren

2.247,69

0

12.000,00

Nalatenschap Kees Stoop

12.000,00

Totaal nalatenschappen

lnkomsten van andere organisaties
zonder winststreven

o

62.086,00

62.086,00

0

Totaal baten van andere
organisaties zonder winststreven

0

Som van de baten

L4.247,60

62.086,00

14.247,60

52.086,00

Totaal baten beschikbaar voor

doelstelling
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Besteed aan doelstellingen:
Conservering en Beheer

242,10

Ontwikkelingskosten boek:

11.539,05

1.3s8,20

0

Kees Stoop : Leven en Werk

Bankkosten

161,58

Administratiekosten

130,4s

Overige bestedingen aan doelstelling

Besteed aan doelstellingen

108,90

651,40

315,85

12.724,58

2.431,84

Totaal kosten beheer en

0

administratie
Som van de lasten

Resultaat
Saldo baten & lasten
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L2.724,58

2.43!,84

1.523,02

59.654,16

Algemene toelichting
Activiteiten
De Kees Stoop Stichting heeft

tot doel het werk van Kees Stoop onder de aandacht te brengen van musea

en

het brede publiek, en sinds het overlijden van de kunstenaar, zijn nagelaten oeuvre te beheren' ln het lopend
boekjaar is de catalogisering van het werk van Kees Stoop (ruim 2000 werken in het depot) voltooid'
Er is een aanvang gemaakt met de realisering van het boek l(ees Stoop: Leven & Werk, door de kunsthistoricus
Koen Kle'rjn. De vormgeving is in handen van bureau Station-Noord, Eric van der Wal, eveneens de vormgever
van het succesvolle boek'Tekens, Dagboek van Kees Stoop in 1001 krabbels'.
Dit boek is nu, na verkoop van de 2 laatste exemplaren, volledig uiWerkocht.
Naar verwachting komt'Leven en Werk' in de loop van 2021 uit.
De Kees Stoop Stichting ontvang in 2020 nog een nabetaling uit de erfenis (Kees Stoop overleed in februari
2019), waarvan de afhandeling enige tijd heeft gevergd. De executeur-testamentair is de heer Mr Willem van

Rappard te Holten. De stichting heeft de heer Van Rappard schriftelijk decharge verleend en bedankt voor zijn
zorgvuldig werk.
Door de coronapandemie zijn de meerdere tentoonstellingen die gepland waren en afgesproken, uitgesteld

tot

nader overleg.
er slechts één tentoonstelling met het werk van Kees Stoop geweest, in de lJsselsalon the Zutphen'
De tentoonstelling werd op 7 maart 2020 door Henk Helmantel geopend. Helaas is de tentoonstelling slechts
een beperkte tijd voor het publiek toegankelijk geweest vanwege sluiting door corona. Toch is er wat werk

ln

2O2O is

verkocht (zie Overige baten van particulieren)'

Algemene grondslagen
Algemeen
jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 550). ln dit boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.

De

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

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 reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is
vrij 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.
De afhandeling van de nalatenschap van Kees Stoop door executeur-testamentair, de heer Mr Willem van

Rappard te Holten, heeft nog wat voeten in aarde gehad. ln 2020 kwam er een nabetaling van 12'000 Euro,
waarmee er definitief is afgerekend'

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

l0juni

2021.

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.

GebeuÉenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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