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1. Jaarverslag
Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de Stichting.
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2. Jaarrekening
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3. Balans per 31 december 2021

31 december 2021

31 december 2020

Activa
Liquide middelen

€ 18.834,00

€ 8.033,00

Totaal

€ 18.834,00

€ 8.033,00

Passiva
Doelvermogen

€ 18.834,00

€ 8.033,00

Totaal

€ 18.834,00

€ 8.033,00
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4. Staat van baten en lasten over 2021

2021
Baten
Ontvangen giften
Ontvangen subsidies

Lasten
Oprichtingskosten
Bankkosten
Algemene kosten
Saldo
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€ 11.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 198,00
€ 0,00
€ 10.801,00
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5. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
a. Algemene toelichting
i. Algemeen
Vestigingsplaats
De Siebe ten Cate Stichting is thans feitelijk gevestigd R.J. Schimmelpennincklaan 6, 2517 JN Den
Haag. Het betreft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN nummer 861076746.
Oprichting
De Siebe ten Cate Stichting is opgericht op 13 maart 2020.
Doelstelling
De doelstelling van de Siebe ten Cate Stichting is het meer bekendheid genereren bij het grote
publiek voor het werk en leven van de Nederlandse kunstschilder Siebe Johannes ten Cate (1858 1908) en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt.
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting bestaan uit het werven van de financiële middelen daartoe en tracht
haar doel te bereiken door het beheren, digitaliseren en uitbreiden van het archief van de schilder,
het in kaart brengen van het oeuvre, het realiseren van een digitale overzichtscatalogus, het
uitvoeren van kunsthistorisch onderzoek en het organiseren van tentoonstellingen in Nederland en
Parijs.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
Drs. J.C. van Schaik

Voorzitter

Drs. Ing. M.A.M. Sitskoorn

Secretaris

J. Bergwerff

Penningmeester

Mr. Drs. M.J.P. Jonkman

Bestuurslid

Drs. G.J. van der Meer Mohr

Bestuurslid

Stelselwijzigingen
In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur
van de Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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ii. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en grondslagen zoals opgenomen in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties
zonder winststreven'. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de staat van baten en lasten geen
begroting is opgenomen aangezien deze niet wordt opgesteld door het bestuur. De
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij andere waarderingsgrondslagen is vermeld.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

iii. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten.
Baten
De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten die worden ontvangen in
de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze
bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva.
Lasten
De lasten worden verantwoord in het jaar zodra zij voorzienbaar zijn. Ze worden bepaald op
historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

b. Toelichting op de balans
i. Liquide middelen
De Liquide middelen op de ABN Amro rekening bedroegen op 31 december 2021 € 18.834,00. Dit is
een toename ten opzichte van 31 december 2020 met een bedrag van € 10.801,00.

ii. Doelvermogen
Het resultaat van boekjaar 2021 was € 10.801,00.
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iii. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Stichting heeft een overeenkomst, inhoudende onderzoek en publicatie, gesloten met het RKD. De
totale overeenkomst betreft een bedrag van € 38.000. Hiervan is € 25.000 verschuldigd in januari
2022, € 8.000 in juli 2022 en € 5.000 in juli 2023.

c. Toelichting op de staat van baten en lasten
i. Toelichting op de baten
De inkomsten in 2021 bedroegen € 11.000,00. Deze bestonden volledig uit giften. Er zijn in 2021
geen subsidies ontvangen.

ii. Toelichting op de lasten
De uitgaven in 2021 bedroegen € 198,00. Deze bestonden volledig uit de bankkosten gelieerd aan de
ABN Amro bankrekening.
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