
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Financiële baten -781 1.817

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Verstrekte subsidies en giften - 20.000
Diverse aankopen - 310

- 20.310

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten - 173
Publiciteit en communicatielasten 712 762
Beheer en administratielasten 6.107 8.205

6.819 9.140

Saldo voor financiële baten en lasten -7.600 -27.633
Financiële lasten -193 -844

Saldo -7.793 -28.477

Resultaatbestemming

Vrij besteedbaar vermogen -7.793 -28.477
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

Het bestuur van de stichting brengt hierbij het jaarverslag over het jaar 2020 uit.

Het doel van de op 25 juli 1996 opgerichte stichting is volgens haar statuten:

'Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel binnen Nederland grotere bekendheid te geven aan het werk van de bekende
negentiende eeuwse kunstschilder Cornelis Kruseman (1797-1857) en zijn schilderende familieleden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, onder meer door het toekennen van
aanmoedigingsprijzen voor scripties en referaten;
- het verwerven van werken van in de eerste plaats Cornelis Kruseman en eventueel van zijn schilderende
familieleden;
- het toekennen van middelen voor het restaureren van schilderijen van in de eerste plaats Cornelis
Kruseman en eventueel van zijn schilderende familieleden;
- het op termijn vinden van een geschikte locatie voor de permanente expositie van de verworven werken
van in de eerste plaats Cornelis Kruseman en eventueel van zijn schilderende familieleden;
- het verwerven van subsidies en donaties ter realisering van bovengenoemde aktiviteiten.'

Op de verwezenlijking van deze doelstellingen wordt nader ingegaan in het beleidsplan van de stichting,
zoals aanvankelijk opgesteld op 9 en 10 juni 2007 en vervolgens steeds aangepast aan de
omstandigheden. Een kopie van dit beleidsplan wordt op verzoek aan belangstellenden kosteloos verstrekt.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Het kantooradres van Cornelis Kruseman-J.M.C. Ising Stichting (geregistreerd onder KvK-nummer
41159844) is Burg. Kolfschotenlaan 2 te Den Haag.

De collectie bevindt zich aan de Lange Vijverberg 16 te Den Haag.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de RJkc1 voor kleine
organisaties-zonder-winststreven. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde.  Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
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 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. 
Op de kunstcollectie wordt niet afgeschreven. Indien van toepassing wordt in de waardering rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt
te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Verstrekte subsidies en giften

Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van giften worden geheel ten laste
gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger
of begiftigde is medegedeeld. Hierbij is niet van belang in welk boekjaar de subsidie of gift
wordt uitgekeerd. Daarbij is bepalend of de ontvangende partij recht kan doen gelden op een
bepaald bedrag.

Indien subsidieverplichtingen vervallen, worden zij in het boekjaar waarin zij vervallen in de
staat van baten en lasten zichtbaar in mindering gebracht op de verstrekte subsidies of giften.
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