Willem den Oudenstichting
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Datum: 21 mei 2014

Toelichting op het jaarverslag
Per 1/1/2013 beschikte de Willem den Ouden Stichting over de volgende materiële activa:
-

de ‘werken op papier van Willem den Ouden’ (geschonken in 2012);
alle ‘werken en de daarbij behorende rechten van Ferry Alink’.

Per 1/1/2013 beschikte de Willem den Ouden Stichting over een saldo van € 356,14. (Dit wijkt € 7,86
af van het eindsaldo van 2012, hetwelk destijds op een schatting berustte.)
Invullingen statutaire doelstellingen v/d Stichting
In 2013 heeft de Stichting zich onder meer beijverd invulling te geven aan een van haar
doelstellingen, namelijk het conserveren van het werk van Willem den Ouden en Ferry Alink.
Aangezien huur van een opslagruimte jaarlijks voor hoge terugkerende kosten zou zorgen en een
gehuurde opslagruimte geen flexibiliteit biedt, heeft het bestuur in de zomer van 2013 besloten een
aandeel te verwerven in een pand (appartement) in Tiel, waar een voor de Stichting vrij toegankelijke
opslag kan worden gerealiseerd.
Eind december 2013 is de Stichting daarom effectief voor 50% mede-eigenaar geworden van het
pand Sint-Agnietenstraat 24 te Tiel. Hierin zal in 2014 een opslagruimte voor het werk worden
gecreëerd. De Stichting beoogt met de aankoop van dit pand tevens invulling te geven aan een van
haar andere doelstellingen, namelijk het stimuleren van de landschapskunst: het pand biedt namelijk
de mogelijkheid tentoonstellingen te organiseren. De Stichting heeft medio 2013 besloten dat –
naast conservering en tentoonstelling van het werk van Den Ouden en Alink in dit pand ook
regelmatig tentoonstellingen van andere landschapskunstenaars worden georganiseerd.
Fondsenwerving en bestemming van de opbrengsten
Om de aankoop te financieren en om een reserve te creëren voor het onderhoud en de exploitatie
van de opslag- annex tentoonstellingsruimte heeft de Stichting in 2013 actief fondsen geworven.
Dankzij schenkingen kon de Stichting eind 2013 beschikken over voldoende middelen om de aankoop
van 50% van het reeds beschreven pand te realiseren. Eind december 2013 heeft deze transactie
plaatsgevonden. Voor het gezamenlijke onderhoud en de gezamenlijke exploitatie van het pand (op
basis van een 50-50%-verhouding) heeft de Stichting afspraken gemaakt met de mede-eigenaar. In
2014 zal dit geëffectueerd worden.

Varik, 21 mei 2014

C.A. den Boon
Penningmeester Willem den Ouden Stichting

Financieel Jaarverslag
ING 4714730, beginsaldo 01/01/2013: € 356,14

Verlies- en winstrekening 2013
Inkomsten 2013
Schenkingen

Uitgaven 2013
€ 90.050-.-

Verkopen

Bankkosten:

263,55

ING

Porto

0,01

Internet
Aanschaf 50/100e deel
Sint-Agnietenstraat 24
Overdrachtsbelasting
Kadaster
Notariskosten

Totale kosten

€ 90313,56

Resultaat 2013

€ 20784,22

€

42,57
12,50
108,06

65000,00
3900,00
79,00
387,21
€ 69529,34

Het resultaat ter hoogte van € 20.784,20 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het eindsaldo
van de algemene reserve bedraag per 31/12/2013:
Beginsaldo 2013:
Resultaat 2013
Totaal

€ 356,14
€ 20784,22
€ 21140,36

Deze middelen staan op rekeningen van de Stichting:
Rekening-courant ING per 31/12/2013:

€

Spaarrekening ING per 31/12/2013:

€ € 20.000,00

Eindsaldo 2013/beginsaldo 2014: € 21140,36

1140,36

