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lnhoudsopgave

Jaarrekening

Balans per 31 december

Staat van baten en lasten

Kolommenbalans

Algemene toelichting
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Overige gegevens

Adres van de stichting:

p/a H.B. Blijdensteinlaan 77

7523 BA Enschede

Kvk nummer: 55606423

RSIN nummer: 851783557

Statutaire vestigingsplaats: Enschede

Bestuursleden:

. Henk Helmantel - voorzitter

. Lucy En8elen - secretaris

. Barry Slot - penningmeester

. Edwin Beunk - algemeen bestuurslid

Website: https://www.keesstoop. nl

Datum goedkeuring jaarrekening:24 juni 2022
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Balans

Code OínschÍijving Activa Passiva

1010

1400

1600

1631

Ba nk

Algemene resenE

Vooöelasting

BTW afte dragen Laag

Saldo

36.288,59

3.793,61

27.474,93

67.191 .45

365.68

67.557,í3 67.5s7,13
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Staat van Baten en Lasten

Codo

4340

45?A

4550

4590

4600

4700

47 40

4810

4950

8000

8010

oíÍrsc hrijving Verlios Winst

Kosl€n comrnJnicalr6

Represertaliekoslen

6ankkosren

O\ëíige kosten Doek

Kosten ontwikkeiing ooel

KanlooÀosten

Verpakking en \€Àoer

Koslen CorseÍvenr€ ea Befper Colleclie

Ovenge kosten

Veíkoop Boek

Sàldo \,eí|es

64í.10

46 28

t 7 2,O5

271 81

22 08516

191940

348.26

5 85C 45

200 79

1 081 71

2 981 66

27 474 S3

31.53E,30 31.538.30
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67,191,45 67,191,45 a.262,67 ar,711,S4 67 a51 ,tt 67 ,557 ,1' 0,00 0,00 67.557,13 67,557.t1

21474,9)

o7 191.4 5

,6 288,59

:r 791,61
67.191,45

165,68

1081,71 1081,71
2 981,66

27 414,93
0,00 0,00

31.538,30 31.538,10 6r,557,13 67.557,11

e. 1010
14C0

16C0

t 6ll

4.469.00 35 171,86

.l 791,61
365.64

4140

4t20

48tf

a00c

(onen codÍfu.iratit

(o5re. o rwikkelinEboe&

V.{palking €n !dvo.r
xorten Conle.veingen sehcer Col ({ltc

644,I0
46,28

1 11,O\

2 / r,81
22 085,16

148,2 6

5 850,45
20a,19

46,24

112,05
2 71,81

22 085,16
1919,40

344,26
!.450,45

2A0,19

é44,"O

77),Oa
271,41

?2 085, 6
1919,40

t48,:6
5 850,45

200l9

Tótal winrr&Vè.lies

r 121.66
2 981,66

67.191,45 6r.191,45 39.840,E6 39.840,86 99,099,43 99.095,43
rr.53E,303r.538 30t1.578.25 4.103.32 31.538,10 11.514,300,00



Algemene toelichting

Activiteiten

De Kees Stoop Stichting heeft als algemene doelstelling het werk van de in februari 2019 overleden kunstenaar
(ees Stoop onder de aandacht te brengen van musea en het brede publiek. Het complete oeuvre in het bezit
van Kees Stoop ten tijde van zÍn overlijden alsmede een bedrag aan Iiquide middelen is nagelaten aan de Kees

Stoop Stichting, met het oogmerk zijn oeuvre te catalogiseren, conserveren, om niet (deels)onder te brengen bij
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 particulieÍen, 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.

Per oktober 2021 is het boek (ees StooO leven & Wetk Eepuhliceerd, auteur: kunsthistoricus en rec€nsent

Koen KleUn. Het is in een oplage van 1200 exemplaren gedrukt. Er is een overeenkomst met het Centraal
Boekhuis ter verspreiding van het boek.

Met het Rijksmuseum Twenthe zijn afspraken gemaakt voor een tentoonstelling van de werken van Kees Stoop
in (eind) 2023. ln het Kulturhus Holten is eind 2021 een tentoonstelling geopend, die echter in verband met de
coronamaatregelen na één dag weeÍ moest sluiten- De tentoonstelling zal na heropeníng in 2022 worden
verlengd. Overige (kleinere)exposities zijn niet doorgegaan/uitgesteld (Haaksbergen, Almelo).

De catalogisering van de ruim 2000 items is afgerond. ln 2021 zijn substantiële stappen gezet op het gebied van

de conservering. Daartoe is een overeenkomst gesloten met Govaerts lijstenmakerij - een bedrijf dat kan bogen
op een grote ervaring op dit gebied en ook werkt voor diverse museale instellingen. De conservering is

komende jaren een doorlopend proces.

Op 5 maart heeft de stichting kunnen veÍgaderen, op 14 mei heeft een de-catalogisering plaatsgevonden onder
l€iding van Henk Helmantel. Overige overleggen hebben plaatsgevonden via mail.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaaÍdigingsprijs. lndien
geen specifiek€ waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waaÍdering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Tegenover het saldo verlies (kosten boek) staat de voorraad boeken, die in 2022 gewaardeerd zal worden op de
balans.

tiquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking
aan de stichting.

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
aangemerld te worden als "bestemmingsfonds". ln dit geval heeft niet het bestuu. 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 zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
BestemmingsÍondsen zijn voor de Kees Stoop Stichting niet van toepassing.
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar

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.
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Overige gegevens

Vaststellint en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeuÍd in haar vergadering op

24 iuni 2022.

Statutaire Íegeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van hët saldo van baten en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die ondeÍ 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
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