Willem den Oudenstichting
Financieel jaarverslag 2014
Datum: 15 mei 2015

Toelichting op het jaarverslag
Per 1/1/2014 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’;
een aandeel van 50% in het pand (appartementsrecht) Sint-Agnietenstraat 24 te Tiel.

Per 1/1/2014 beschikte de Willem den Ouden Stichting over een saldo van € 21.140,36
Invullingen statutaire doelstellingen v/d Stichting
In 2014 heeft de Stichting zich beijverd voor het geschikt maken van de ruimte (of althans het deel
dat van de Stichting is) voor opslag van werk en tentoonstelling van werk. De kosten hiervoor
kwamen ten laste van de algemene reserves van de Stichting.
De Stichting heeft in 2014 samen met de mede-eigenaar de Waalgalerie Vof opgericht. Deze Vof
heeft louter als doel de instandhouding van het pand Sint-Agnietenstraat 24. Activiteiten van de
Stichting en van de mede-eigenaar de in het pand plaatsvinden geschieden onder eigen
verantwoordelijkheid van beide partijen. De Waalgalerie Vof heeft geen inkomsten, maar uitsluitend
uitgaven. Die uitgaven worden apart verantwoord (zie bijlage) en op 50-50%-basis bekostigd door de
beide eigenaren van het pand Sint-Agnietenstraat 24 te Tiel. De verantwoording van de cijfers van de
Waalgalerie Vof worden daarom als bijlage in de jaarstukken van de Stichting opgenomen. De medeeigenaar neemt zijn aandeel van de Vof op in zijn eigen jaarstukken.
In 2014 konden reeds twee tentoonstellingen worden gehouden: een tentoonstelling van werk van
Willem den Ouden en een tentoonstelling van werk van Ferry Alink. De tentoonstellingen, elk
ongeveer zes weken lang, werden bezocht door naar schatting 250 resp. 300 bezoekers. Het
Stichtingsbestuur heeft in 2014 afspraken gemaakt met een andere landschapskunstenaar (Anna
Metz) voor een tentoonstelling in 2015.

Varik, 15 mei 2015

C.A. den Boon
Penningmeester Willem den Ouden Stichting

Financieel Jaarverslag
ING 4714730, beginsaldo 01/01/2014: € 21140,36

Verlies- en winstrekening 2014
Inkomsten 2014
Schenking

Uitgaven 2014
€

Verkopen

--,--

Bankkosten:

51,40

Rente

130,79

12,50

Internet

48,16

Bouw website

441,65

Huisstijl

363,00
2238,62

Abonnement meldkamer

443,19

Verbouw opslagruimte

2461,32

Passepartouts

2733,21

Opslagmaterialen
Waalgalerie
Vervoer/verhuizing

€

87,94

Porto

Aanleg alarm

Totaal

€

182,19

311,39
3000,00
356,55

€ 12497,53

Het resultaat ter hoogte van € 12.315,3404 komt ten laste van de algemene reserve. Het eindsaldo
van de algemene reserve bedraag per 31/12/2013: € 8824,84
Beginsaldo 2014:

€ 21.140,36

Resultaat 2014
Totaal

€ 12.315,52 -/€ 8.825,02

Deze middelen staan op rekeningen van de Stichting:
Rekening-courant ING per 31/12/2014:

€

194,23

Spaarrekening ING per 31/12/2013:

€

8.630,79

Totaal

€

8.825,02

Eindsaldo 2014/beginsaldo 20154: € 8825,02

Toelichting op de uitgaven
De Stichting heeft in 2014 veel eenmalige kosten gemaakt, die samenhangen met de inrichting van
de ruimte (alarm) en de inrichting van de opslag. Er zijn erg veel eenmalige kosten voor
passepartouts gemaakt.
Eenmalige kosten zijn:
Bouw website
Huisstijl
Aanleg alarm
Verbouw opslagruimte
Passepartouts
Opslagmaterialen
Vervoer/verhuizing
Totaal eenmalige kosten

€

441,65
363,00
2238,62
2461,32
2733,21
311,39
356,55
8905,74

Ook de bijdrage aan de Waalgalerie Vof was in 2014 hoog (€ 3000), omdat bepaalde kosten
(loodgieter, elektricien, huisstijl Waalgalerie) ter hoogte van in totaal ca. 2000,00 (dus 1000 voor de
Willem den Ouden Stichting) tot de opstartkosten gerekend moeten worden.
Naar verwachting is vanaf 2015 een bijdrage aan De Waalgalerie Vof van € 1500 à 2000 (inclusief
reserveringen voor onderhoud) nodig. Dat betekent dat met de huidige algemene reserves de
Stichting naar verwachting tot circa 2020 geen aanvullende inkomsten nodig heeft voor haar
voortbestaan.

