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De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van Stichting Collectie De Stadshof in de 
verwezenlijking van haar doelstelling en het verrichten van al hetgeen met het 
vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn 
alles in de ruimste zin van het woord. 
Statutaire zetel: Gemeente Utrecht;  
Kamer van Koophandel Utrecht: 50514970 
ANBI-erkend sinds 23-07-2010 
De stichting publiceert haar ANBI-gegevens via 
www.collectiedestadshof.nl/nl/foundation/organisation 
RSIN/fiscaal nummer: 8227.83.009  
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Bestuur 
 

Om een zorgvuldig beheer en effectieve besteding van de financiën van Stichting 
Collectie De Stadshof te waarborgen werd in 2010 een steunstichting opgericht: Stichting 
Maaike Koelemeij-Postma. 
 
Het bestuur bestaat uit drie leden en laat zich zonodig adviseren op afroep. Er is sprake 
van een onbezoldigd bestuur, waarvan de voorzitter een grote inhoudelijke betrokkenheid 
heeft bij de outsiderkunst.  
 
 Het bestuur heeft in 2016 vier keer vergaderd, steeds in Utrecht, steeds gezamenlijk met 
het bestuur van Stichting Collectie De Stadshof.  
 
De samenstelling van het bestuur was geheel 2016 als volgt: 
Dr. J.P. (Jos) ten Berge, voorzitter 
E. (Elly) Agterberg, penningmeester 
Vacature, secretaris 

Financiën 
 
Dankzij een legaat aan de Stichting Museum voor Naïeve Kunst, waarvan de Stichting 
Collectie De Stadshof de rechtsopvolger is, is er voor Stichting Collectie De Stadshof een 
gunstiger financiële situatie ontstaan dan in de tien voorafgaande jaren. De afwikkeling 
van het legaat heeft in 2010 plaatsgevonden. Het stamkapitaal werd ondergebracht bij 
Stichting Maaike Koelemeij-Postma. 
 
In het nieuwe Beleidsplan 2015-2018 van Stichting Collectie De Stadshof werden de 
belangrijkste doelstellingen geformuleerd binnen de zichtbaarheidscampagne, in feite een 
voortzetting van de campagne in de Beleidsperiode 2010-2014: de stichting wil haar 
collectie outsiderkunst nationaal en internationaal voor een groot publiek op de kaart 
zetten als een belangrijke kunstcollectie, door middel van publicaties, een uitgebreide 
website www.collectiedestadshof.nl, en exposities. 
 
Stichting Maaike Koelemeij-Postma fourneerde grotendeels de middelen ten behoeve van 
deze projecten: de kosten zitten voornamelijk in onderzoek naar de collectie, en in de 
vervaardiging van promotiematerialen (website, relatiebeheer, exposities) en de 
begeleiding van conserverings- en restauratieprojecten die het dagelijks beheer van de 
collectie door Museum Dr. Guislain te boven gaan. Voor dit doel werd per 1 juni 2013 
een full time conservator aangesteld voor een periode van drie jaren. Deze conservator 
was gedelegeerd bij Stichting Collectie De Stadshof t/m mei 2016. Na afloop van deze 
periode van drie jaren is de conservator per 1 juni 2016 rechtstreeks in dienst genomen 
door Stichting Collectie De Stadshof, waar dezelfde functionaris ook een bestuursfunctie 
vervult. 
 
Er vond in de verslagperiode alleen actieve fondsenwerving plaats door aansluiting bij de 
Stichting Geef Gratis om collectief met andere goede doelen geld in te zamelen. 
 
De middelen werden altijd direct besteed aan gerichte doelen. De indirecte kosten zijn 
minimaal en hebben betrekking op uitgaven als bankadministratie- en 
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overboekingskosten, loonadministratie en eventuele reiskosten. Alle inkomsten en 
uitgaven worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.  
 
Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar 
doelstelling zal zij dit vermogen defensief beleggen. De bestuurders ontvangen geen 
beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun bestuurstaken. 
 
De financiële status van Stichting Maaike Koelemeij-Postma is: 
 
Per 1-1-2016:     € 697.302,36 
Per 31-12-2016:     € 642.560,41 
Het resultaat over 2016 is derhalve   € -54.741,95 
 
In 2016 zijn de volgende schenkingen gedaan door Stichting Maaike Koelemeij-Postma 
aan Stichting Collectie De Stadshof: 
 
Schenkingen ad.     € 20.000,- 
Salarisbetalingen:    € 58.914,20 (incl. afdracht Belastingdienst) 
       ------------- 
Totaal:      € 78.914,20 
 
Het resultaat komt deels door investeringen: de financiering van een conservator, en door 
schenkingen op afroep aan Stichting Collectie De Stadshof, die daarmee haar ANBI-
gerelateerde investeringen kan doen.  
Het verschil tussen de schenkingen en het genoemde negatieve resultaat is € 54.741,95 en 
betreft het behaalde beleggingsresultaat plus renteopbrengsten. Bij ING is de hoogte van 
het behaalde resultaat 3,92 %. 
 
Voor de bestedingen zie verder het Jaarverslag 2016 van Stichting Collectie De Stadshof. 
 
 
31 Januari 2017 
J.P. ten Berge,  
voorzitter van het bestuur Stichting Maaike Koelemeij-Postma 

 
 
 
 


