
Stichting Jan Zoetelief Tromp  jaarcijfers 2016 
   
     

 Balans per 1 - 1 - 2016   
Kas, bank 10.931,01  Algemene reserve 10.931,01 

Totaal 10.931,01  Totaal 10.931,01 

     

 

 
Resultaat  2016   

Inkomsten   Uitgaven  
Donatie 20,00  website 55,00 

Pictoright licenties/volgrecht 2.644,72  Bankkosten 99,66 

Rente 42,29  Presentatie JZT leven en werk  15,00 

   Contributie/abonnement 153,95 

   Resultaat positief 2.383,40 

Totaal  2.707,01  Totaal 2.707,01 

     

 Balans per 31-12- 2016   
Kas 3,68  Alg. reserve per 1/1    10.931,04 

bank 2.986,25  Reservering Fonds 1818 720,00 

Spaarrekening  11.044,51  Resultaat 2016 2.383,40 

Totaal 14.034,44  Totaal 14.034,44 

.     

 

 
Balans per 1 – 1 – 2017   

Kas, bank,  14.034,44  Algemene reserve per 31/12  13.314,44 

   Reservering Fonds 1818 720,00 

Totaal 14.034,44  Totaal 14.034,44 

     

     
 Toelichting 
 
Inkomsten:  De belangrijkste inkomsten zijn de vergoedingen ingevolge het volgrecht, afhankelijk van de 
verkochte werken via de kunsthandel in Nederland en Europa. De regeling geldt tot en met 2017 (tot 70 
jaar na het overlijden van de kunstenaar). Vanaf 2018 zal de stichting afhankelijk  zijn / worden van 
donaties en zo mogelijk (enige) sponsoring. Gezien de lage rentestand levert de algemene reserve op de 
spaarrekening  zeer weinig rente op. 
 
Uitgaven: De uitgaven bestaan naast de onvermijdelijke kosten voor de bankrekening en de website (99,66 
+ 55,00) en de kosten voor contributies en abonnementen (totaal 168,95). 
Nieuw is dat er dit jaar, na een lange voorbereiding, door de voorzitter een try out is verzorgd van een 
presentatie over ‘Jan Zoetelief Tromp leven en werk, het zaaltje werd gesponsord. In 2017 is dat herhaald 
en mogelijk nogmaals in Katwijk voor de Stichting vereniging Katwijkse Kunst.  
 
Algemene reserve: 
Met het positieve resultaat van € 2.383,40 dat aan de reserve zal worden toegevoegd, is per 31-12-2016 de 
algemene reserve € 13.314,- Er is hoop dat in 2017 eindelijk het project van de ‘naamgeving in het raam 
van JZT en Blommers’ kan worden afgerond.  Eerder is daarvoor  uit eigen middelen (de algemene reserve) 
ca € 1.600,-  geraamd en door twee fondsen subsidie  ( totaal € 1.800,- ) toegekend. Het is nog onzeker of 
de eerder geraamde kosten nog voldoende zullen zijn.  
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