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Algemeen

Jaarverslag 2014

Stichting Stokroos is op 30 juni 1992 opgericht door de heer drs. P.A.H.M. Deiters
(laatste statutenwijziging 9 juli 2014), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en
heeft als doelstelling (artikel 2):
1. De stichting heeft ten doel de ( financiële) ondersteuning en sponsoring van
kunst- en cultuuruitingen, in het bijzonder beeldende kunst en design, alles in
de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de stichting was in 2014 samengesteld als volgt:
- mr. R.A. Gallas, voorzitter
- J.W. Noyons, secretaris
- K. Flore, penningmeester

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het verstrekken van subsidies;
- het toekennen van studoebeurzen;
- alle andere wettige middelen.

De in opdracht van de stichting door Van den Arend Administraties & Advies
opgestelde jaarrekening 2014 werd door het bestuur in zijn vergadering
van 15 april 2015 vastgesteld. Besloten werd het batig saldo toe te voegen
aan de reserves. Het bestuur verklaart dat de jaarrekening 2014 onder haar
verantwoordelijkheid is opgemaakt en dat zij instaat voor de juistheid en
volledigheid van de gegevens waarop de jaarrekening is gebaseerd.

3.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofd van het bureau: G. Hengelmolen

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI), RSIN 8161.72.079.
Blijkens een boekenonderzoek van de Belastingdienst Oost-Brabant van
2 november 2012 voldoet de stichting aan de ANBI-voorwaarden.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41157415.
De stichting houdt kantoor aan de Biltstraat 156 te ( 3572 BN) Utrecht.
De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De stichting
onderschrijft en leeft na de door deze vereniging opgestelde principes, normen
en aanbevelingen voor vermogensfondsen. De stichting publiceert de ANBI
gegevens op haar website www.stokroos.nl.
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Balans per 31 december 2014 (na winstverdeling)
31 december 2014
€

31 december 2013
€

31 december 2014
€

31 december 2013
€

Activa

Passiva

Vaste activa

Kapitaal

418.838

52.273

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

168.087

81.832

586.925

134.105

Financiële vaste activa

-

-

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
2.523
		
Liquide middelen
584.402

131.583

586.925

134.105
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2.522
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Staat van baten en lasten
2014
€

2013
€

Baten

602.641

160.469

Lasten

236.076

114.763

Resultaat

366.566

45,706

Het bestuur vergaderde op 19 februari, 23 april, 16 juni, 16 en 30 september en
10 december. Op 9 juli 2014 werden de statuten van de stichting gewijzigd,
waarbij onder meer de doelstelling en de wijze van benoeming van bestuurders
werden aangepast. In de bestuursvergadering van 30 september werd het
Reglement Stokroos Stipendium vastgesteld. Op 10 december stelde het
bestuur een rooster van aftreden op: 4 jaar met de mogelijkheid van 2 maal herbenoeming voor 4 jaar en een overgangsregeling voor de zittende bestuurders.
Besloten werd het bestuur te verbreden en versterken met 2 nieuwe bestuurders.
Met de werving en selectie van kandidaten werd een begin gemaakt.
Besloten werd om aan het Nationaal Glasmuseum en het Nederlands
Zilvermuseum ingaande 2015 weer een stipendium toe te kennen voor een
periode van 5 jaar.

De baten namen in 2014 aanzienlijk toe door de ontvangst van de eerste termijn
van een door de oprichter toegekende ( nieuwe) periodieke uitkering.
In 2014 werden door de stichting 180 subsidieaanvragen ontvangen 90
garantiesubsidies werden toegekend tot een totaalbedrag van € 198.441,00.
Voor een overzicht van de toegekende garantiesubsidies wordt verwezen naar de
bijlage bij dit jaarverslag.
Aan het Nationaal Glasmuseum, het Nederlands Zilvermuseum en de HKU werd
de laatste termijn voldaan van de aan deze instellingen toegekende 5-jarige
stipendia tot een totaalbedrag van € 22.000,00

De toekenning van een nieuw stipendium aan de HKU werd aangehouden. Het
bestuur besloot de mogelijkheid van toekenning van een stipendium aan andere
instellingen te onderzoeken. Opdracht werd gegeven om de functionaliteit
van de website en de huisstijl van de stichting te verbeteren. Aan een drietal
vermogensbeheerders werd verzocht een offerte uit te brengen voor het voor
de stichting te voeren vermogensbeheer. De voorzitter woonde vergaderingen
bij van de FIN, waar het opstellen van een validatiestelsel en gedragscode
voor vermogensfondsen aan de orde was. Besloten werd om voor Paul Deiters
een boekje en penning te vervaardigen als dank voor zijn niet aflatende
betrokkenheid bij de stichting. Op 7 juni bracht het bestuur een bezoek aan Insell
Hombroich, het museumeiland bij Neuss in Duitsland.

6 coaching trajecten werden toegekend tot een totaal bedrag van € 7.500,00
84 aanvragen werden afgewezen.

Het bestuur dankt Gonnie Hengelmolen, hoofd van het bureau, voor haar
betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar.

De algemene kosten stegen door een toename van de secretariaats-, huisvesting
en bestuurskosten en investeringen in de aanpassing van de website en huisstijl.
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Overzicht van kunstenaars en instellingen die in 2014 de garantiesubsidie of
coaching uitgekeerd hebben gekregen
Naam Kunstenaar

Project

Gwenneth Boelens
Ine Vermee
Katja Mater
Jet Nijkamp
Stichting Utrechts Zonnestelsel
Wytske van Keulen
ManHong Lam
Elena Beelaerts
Lara Lyn Jansen en Thomas Vailly
Sculpture Network
Elisa van Joolen
Stichting Puckworks
Stichting Oude Schildertechnieken
Ellert Haitjema
Martijn Lucas Smit
Jan Moerbeek
Sofie Knijff
Lenneke Langenhuijsen
Helmut Smits
Kunstverein
Marjolijn Mandersloot
Stichting Stukafest
Mirjam Abraas
Stichting Kanker in beeld
Jantine Wijnja
Studio Wieki Somers
Maartje Folkeringa
Stichting Pakt
Stroom Den Haag
Yvonne Lacet
Erica Preli en Annika Pannitto
Stichting Kop van WaZ
Jens Pfeifer
Esther Polak en Ivar van Bekkum
Marjolijn Guldenmond
Moritz Ebinger
Ruud Kuijer
Stichting Lucy

Glasnegatieven en publicatie
Uitvoering werken, poedercoaten
Publicatie, kunstenaarsboek
Tekenperformance en muziek
Schetsontwerpen beelden
Dia-installatie
Coaching
Dit is mijn lichaam- tentoonstelling
Petrified Design
International Forum
Onderzoek Publicatie mode
Kunstproject en boek In Tussentijd
Slow Painting XHBTN
Moving Migration
Lucas Hoeben - installatie
Publicatie Oeuvre Jan Moerbeek 1995-2012
Publicatie Translations
Coaching
Publicatie-83 pages, 97 ideas
Publicatie-heruitgave Abstraction-Creation: Art
Kunstenaars catalogus
Theater UvA HvA studenten
Publicatie eigen werk
Fotografie en vormgeving presentatie
Kunstproject Den Dolder
Publicatie
Publicatie bij tentoonstelling
The Sum of Parts
Christian Nyampete
Foto- en videoinstallatie
Publicatie-verslag
Kunstenaarsmanifestatie en boek
Publicatie verslag China
Installatie
installatie theaterwerkplaats
Kunstenaarsboek
Sculpturen in de Duinen
Kunstenaarsproject multidisciplinair
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Streekhistorisch Centrum Stadskanaal
Stichting Grafische werkplaats Den Haag
Marenne Welten
Stichting Kunst om de vijvers
Teun de Graaf
Iris Burghout
Petra Stavast
Stichting Stadsliederen
Charles van Otterdijk
J.C. Schimkat
Noortje Schmit
Stichting Beelden in Leiden
Joris Strijbos, Macular
Glenn Thomas
Nina Wijnmaalen
Juliette Warmenhoven
Daniel Frota
Blikopener festival
Joost Pollmann
Bradwolff projects
AnneMarie van Splunter
Matthijs Munnik
Rob Groot Zevert
Bas van Beek
Museum Beelden aan Zee

Tentoonstelling
Manifestatie-festival textiel bedrukken
Nieuw werk voor Museum de Pont
Evenement
Fanfare, lokaal geluid
Coaching
Foto publicatie Ramya
Kledingontwerp Bloesem, dans en film
Solotentoonstelling van Abbemuseum
Nieuw werk European Glass festival
fototentoonstelling publicatie
Jaarlijks beeldhouw evenement
Kinetische klankinstallatie
Leparello kunstenaarsuitgave
Performance
Vazen
Kunstenaarsboek
Manifestatie Gesamtkunstwerk
Tentoonstelling
Installatie door Ksenia Galaeva
Sculptuur
Installatie digitaal
Ernstig Geschikt 2014
Nieuw werk glas
Beeld door Anne-Marie van Sprang

Stokroos stipendia
Nationaal Glasmuseum

Glas stipendium 2014
Zee van Glas
Zilver stipendium 2014
uitgevoerd door Evert Nijland
HKU stipendium 2014
Maaike Iza Jaspers

Nederlands Zilvermuseum
HKU

Aanvragen
Toegezegde garantiesubsidies
Aangeboden coachingstrajecten

180
97
6
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Beleidsplan 2015
Het bestuur is voornemens ook in 2015 invulling te geven aan de doelstelling
van de stichting door het toekennen van garantiesubsidies en stipendia aan
(beeldend) kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en het aanbieden van
coaching trajecten. Aanvragen, die dienen te worden ingediend via de website
van de stichting, worden getoetst op artistieke kwaliteit, ( vernieuwend) concept,
publieksbereik en financiële onderbouwing. Het bestuur komt vijf maal bijeen om
aanvragen te beoordelen.
Naast de hiervoor vermelde werkzaamheden zal het bestuur zich in 2015 bezig
houden met:
- het benoemen van (een) nieuw(e) bestuurslid( -leden);
- het vaststellen van een bestedingsbeleid;
- het kiezen van een vermogensbeheerder;
- het opstellen van een beleggingsstatuut;
- het beslissen over de nieuwe website en huisstijl van de stichting;
- het opstellen van een huishoudelijk reglement;
- het beslissen over de eventuele verlenging van het HKU-stipendium;
- het eventueel toekennen van ( een) nieuw(e) stipendium(-ia);
- het bezoeken van al dan niet door de stichting gesubsidieerde projecten en
tentoonstellingen;
- het bijwonen van de vergadering(-en) van de FIN;
- al hetgeen verder op de weg komt van de stichting.

Getekend te Utrecht op 5 september 2015
Namens het bestuur
R.A.Gallas
voorzitter

J.W. Noyons
secretaris

Stichting Stokroos
Biltstraat 156
3572 BN Utrecht
mail@stokroos.nl
www.stokroos.nl
M 06 4100 4305
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