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FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING COLLECTIE DE STADSHOF 

 

Doelstelling  

De stichting stelt zich ten doel het (doen) verwerven, in eigendom bezitten, 

beheren en instandhouden van een collectie van outsider kunst. 

 

Bijzondere collectie 

Stichting Collectie De Stadshof verzamelt al sinds 1984 wereldwijd 

Solitary Creations van uitzonderlijke artistieke eenlingen. Vaak 

bestempeld als art brut, outsider art, visionary art, naïeve kunst, etcetera. 

Onmogelijk in te passen in museale of kunsthistorische categorieën, en 

daarom vaak onderschat. De diversiteit van deze eigenwillige oeuvres is 

groot: zoveel individuen, zoveel unieke handschriften en werkwijzen. Hun 

verhalen onuitwisbaar, hun boodschappen trefzeker, overtuigend en zonder 

aarzeling neergezet. 

 

Collectie De Stadshof omvat meer dan 6000 kunstwerken. Van 

kunstenaars die zowel tot de internationale canon behoren, o.a. Willem van 

Genk, Michel Nedjar, Nikifor, Carlo Zinelli, Anna Zemánková, Nek 

Chand, als heel veel eigen ontdekkingen. Ze werden in 30 jaar tijd 

opgespoord en bijeengebracht door even eigenzinnige verzamelaars. 

De collectie is sinds 2002 in langdurige bruikleen bij Museum Dr. 

Guislain, Gent (B). www.museumdrguislain.be 

 

ANBI Status 

Stichting Collectie De Stadshof is een particuliere organisatie die geen 

overheidssubsidie ontvangt en is erkend als Algemeen Nut Beogende 

Instelling. 

U kunt de stichting steunen, financieel of in natura, in de vorm van 

kunstwerken. Als goed doel profiteert De Stadshof maximaal van uw 

schenking dankzij een algehele vrijstelling van schenking- en erfbelasting 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

Activa   Passiva  
Liquide middelen           3.106   Vermogen    (3.865,00) 
Vooruitbetaalde 
kosten              339   Te betalen kosten       7.310,00  

   

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

 

Activa   Passiva  
Liquide middelen           1.331   Vermogen     (11.815,00) 
Vooruitbetaalde 
kosten                -     Te betalen kosten        13.146,00  

 

UITGAVEN 

  

Kosten conservator ( inclusief nabetaling)         63.199   
Aankopen kunstwerken           3.800   
Behoud en beheer van de collectie           1.708   
Onderzoek collectie           3.251   
Expositie           4.888   
Bibliotheek              195   
Onderhouden netwerk kunstenaars           2.122   
PR              852   
Website              404   
Bestuurskosten                57   
Financieel beheer en bankkosten              187   
Administratie en bureau           2.476   
Verzekering              335   

  83.474 
 

INKOMSTEN EN BIJZONDERE BATEN  

Stichting Maaike Koelemeij Postma    
Schenking 2017         53.000   
Betalingen lopende exploitatie 2017         25.248   
Betalingen t.b.v. Exploitatie 2016         13.146          91.394  

   

Opbrengst verkoop boek                  30  

   

  

        91.424  
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RESULTAAT LOPEND BOEKJAAR  

 

In was er  2017 een positief resultaat van 7.950 euro. 
   

TOELICHTING OP DE CIJFERS 

 

Alle bedragen zijn afgerond en vermeld in euro’s  

 

Kosten Conservator 

 

De kosten van de conservator zijn sinds 2017 verantwoord in de cijfers van De 

Stadshof, en niet meer opgenomen bij de Stichting Maaike Koelemeij Postma.  

De bedragen zijn opgenomen inclusief afdrachten naar de fiscus.  

In 2017 heeft een nabetaling met terugwerkende kracht plaats gevonden 

betrekking hebbend op de jaren 2014-2016.  

Kosten conservator bedroegen in 2016 58.914 

 

Balans 

 

Nog te betalen: 

De te betalen bedragen ultimo 2016 bestonden uit afdrachten loonbelasting  

over 2016. Ultimo 2017 zijn betalingen die in 2018 hebben plaatsgevonden 

inzake reis en verblijfskosten en kosten conservator.  

Vooruitbetaald: 

Dit betreft een vooruitbetaalde verzekeringspremie 
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