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Bestuursverslag 2020 

Doelstellingen 

De Stichting Vrienden van het Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (hierna: de 

Stichting) werd op 15 juni 1989 opgericht. De doelstelling is tweeledig: enerzijds het bevorderen 

van het wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van het Nederlands Interuniversitair 

Kunsthistorisch Instituut te Florence (hierna: NIKI) en anderzijds het behulpzaam zijn bij het 

openbaar maken, publiceren en verspreiden van de daarbij behaalde onderzoeksresultaten. 

Daartoe worden gelden en andere middelen verworven en wordt materiële, financiële en morele 

steun verleend aan het NIKI in de ruimste zin. 

De Stichting wordt aangestuurd door een bestuur, dat In 2020 tweemaal bijeen kwam. 

 

ANBI 

De Stichting heeft de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens de 

regeling 212 van de Staatssecretaris van Financiën. De Stichting kan daarom schenkingen en legaten 

vrij van schenkingsrecht en successiebelasting ontvangen, terwijl particuliere schenkers hun 

schenkingen in principe in aanmerking kunnen nemen voor de berekening van inkomstenbelasting 

onder het huidige fiscale regime. De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat schenkingen 

aan culturele instellingen met een ANBI-status ook na 2017 voor 125% kunnen worden meegeteld, 

bepaalde drempels, maxima en verdere fiscale omstandigheden van de schenker in acht genomen.  

 

NIKI 

Bestuurlijke inbedding 

Het NIKI, waaraan prof. Dr. Michael W. Kwakkelstein als directeur verbonden is en dr. Gert Jan van 

der Sman als wetenschappelijk medewerker/hoofdbibliothecaris, maakt deel uit van de 

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland, De bestuurscommissie bestaat uit 

vertegenwoordigers van de Colleges van Bestuur van de zes deelnemende universiteiten, te weten 

de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit (Amsterdam), de Rijksuniversiteit Groningen, 

de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit (Nijmegen) en de Universiteit Utrecht. Deze laatste 

universiteit is gemandateerd om het NIKI namens deze universiteiten te beheren en te besturen. 

De directeur van het NIKI legt daarmee verantwoording af aan het College van Bestuur van de 

Universiteit Utrecht.  

 

Vanwege de steeds krappere budgetten van de universiteiten is de steun van de Stichting aan het 

NIKI essentieel voor de continuïteit van het instituut en de handhaving van de kwaliteit van de 

activiteiten die het NIKI moet ontplooien met name op het gebied van onderzoek dat moet leiden 

tot wetenschappelijke publicaties.  

Activiteiten van het NIKI  

De Stichting beoogt het NIKI te ondersteunen ten aanzien van  

- onderwijs en onderzoek 

- Symposia en andere publieksgerichte activiteiten, waaronder tentoonstellingen 
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- studies en publicaties. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in 2020. 

 

Onderwijs en Onderzoek 

De eerste taak van het NIKI bestaat uit het verzorgen en faciliteren van onderwijs voor studenten 

en onderzoekers uit Nederland en het buitenland. Tevens zet het NIKI zich in om onderzoek te 

bevorderen op het gebied van zowel Italiaanse kunst als de artistieke relaties tussen Italië en de 

Nederlanden. Hiertoe biedt de wetenschappelijke staf begeleiding op individuele basis en worden 

lezingen, seminars, cursussen en nationale en internationale congressen georganiseerd. Verder 

verleent de staf medewerking aan de totstandkoming van tentoonstellingen in binnen- en 

buitenland. 

In 2020 studeerden 67 studenten en 7 promovendi voor kortere of langere tijd aan het NIKI. 

Vanwege de pandemie zijn deze aantallen beduidend lager dan in 2019.  

 
Symposia en andere publieksgerichte activiteiten, waaronder tentoonstellingen 

De geplande symposia werden uitgesteld naar 2022. 

 

Studies en publicaties 

Met steun van de Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence kon onderzoek 

worden voortgezet ten behoeve van een geannoteerde bronuitgave (Engelstalig) van een voor de 

kunstgeschiedenis belangrijke primaire bron, te weten de zogenaamde Codex dell’Anonimo 

Magliabechiano (ca. 1540). Ook leverde de Stichting financiële steun voor de eindredactie van het 

omvangrijke aan de regio Toscane gewijde deel van het Repertory of Dutch and Flemish Paintings 

in Italian Public Collections. Beide uitgaven zullen verschijnen in de reeks NIKI-Studies in 

Netherlandish-Italian Art History. Onder redactie van Paula Nuttall, Geoffrey Nuttall en Michael 

W. Kwakkelstein verscheen in juli vol. 13 in deze reeks: Filippino Lippi. Beauty, Invention and 

Intelligence. 

In samenwerking met Luca Fiorentino (Istituto Centrale per la Grafica/NIKI felow) heeft prof. 

Michael Kwakkelstein de redactie verzorgd van de congresbundel Disegni a pietra rossa. Fonti, 

tecniche e stili 1500-1800 circa (320 pp.). Dit volume verschijnt in de zomer van 2021 bij Edifir 

Edizioni Firenze. Tevens werkte Prof. Michael Kwakkelstein door aan zijn Leonardo da Vinci -

onderzoek en aan zijn boek over de anatomische studies van Rubens dat in 2021 zal worden 

gepubliceerd als deel van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard. Tevens verzorgde hij online 

lezingen voor Nederlandse bedrijven (Unilever en Adyen). 

In het verlengde van de het in 2019 afgeronde Gerson Italy project werkte Dr. Gert Jan van der 

Sman aan een overkoepelende studie getiteld “The living conditions and social networks of 

northern Netherlandish painters in Italy, c. 1600-1700: evaluation of the archival sources” 

(omvang c. 45.000 woorden). Deze studie zal in 2021 worden gepubliceerd in Simiolus. 

Netherlands quarterly for the history of art. Tevens schreef hij teksten over Italiaanse tekeningen 

uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, eveneens te verschijnen in 

2021. 
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Fondsenwerving 

Sinds haar ontstaan eind jaren ’80 heeft de Stichting zich vooral gericht op grotere groepen 

kunsthistorici en andere alumni van het NIKI. In de loop der jaren voegden zich daar enkele 

belangrijke grote schenkers bij. Inmiddels richt de Stichting zich ook op een wijde kring van grote 

gevers, die het verschil kunnen maken tussen het wel en niet doorgaan van een project. 

De verschillende vriendencategorieën zijn: 

Naam Bijdrage Benefits 

Vriend 

 

€ 35 Een vriend ontvangt 2x per jaar de Nieuwsbrief en uitnodigingen voor alle 

symposia en lezingen. 

   

Donateur € 250 Een donateur ontvangt de Nieuwsbrief en een uitnodiging voor alle 

symposia en lezingen. Daarnaast wordt de donateur uitgenodigd voor de 

jaarlijkse NIKI dag in Florence. 

   

Sponsor € 500 Een sponsor geniet alle bovenstaande voorrechten en wordt uitgenodigd 

voor de jaarlijkse NIKI dag in Florence inclusief een lunch op een 

bijzondere locatie. 

   

Mecenas € 1000 Een mecenas steunt in overleg met prof. Kwakkelstein een specifiek 

project van het NIKI. Vanzelfsprekend geniet een Mecenas dezelfde 

voorrechten als een sponsor. 

   

NIKI GWO beurzen  

In 2018 is de naam van de beurs van de Vriendenstichting gewijzigd in NIKI GWO beurs. In dat jaar 

heeft het bestuur in overleg met de directeur van het NIKI besloten om de twee destijds bestaande 

beurzen, de NIKI beurs en de GWO beurs, samen te voegen tot een beurs, waardoor de 

zichtbaarheid werd vergroot en de duidelijkheid ten aanzien van beide beurzen is toegenomen. 

 

De oorsprong van de GWO beurs ligt in een belangrijke donatie van een (in 2016 overleden) gulle 

schenkster. Mevrouw is middels haar initialen tevens naamgeefster van het fonds. De Stichting is 

haar voor deze gift blijvende dank verschuldigd en zal in haar geest het fonds blijven beheren.  

 

In 2020 zijn 4 aanvragen ingediend, die alle werden toegekend. In 2020 is in totaal € 4.461 

uitgekeerd. 

 

Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van het NIKI verschijnt tweemaal per jaar in digitale vorm 

en wordt toegezonden aan alle Vrienden en relaties van het NIKI. Op deze wijze willen we alle 

vrienden op de hoogte houden van de verschillende activiteiten, die er op het Instituut plaats 

vinden of door het Instituut mede georganiseerd worden op andere locaties. Dit jaar zijn er opnieuw 
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enkele sponsors bijgekomen, enthousiast gemaakt door de jaarlijkse sponsordag in Florence. 

Ook is de Nieuwsbrief een platform voor bijdragen van studenten aan het NIKI, van wie sommigen 

ook gebruik maken van een NIKI GWO beurs. 

Bovendien vraagt de redactie oud-studenten en professoren om een bijdrage te schrijven voor de 

Nieuwsbrief om aldus de geschiedenis van het Instituut levend te houden. Zo moet de Nieuwsbrief 

ook fungeren als contact tussen alle oud-alumni die de laatste (bijna) 60 jaar op het NIKI hebben 

gestudeerd. 

De voorjaars-Nieuwsbrief bevat daarnaast de informatie over het zomer-evenement in Florence, 

dat jaarlijks georganiseerd wordt voor Donateurs en Sponsors.  

De najaars-Nieuwsbrief bevat de informatie over het jaarlijkse symposium te Utrecht. 

Sponsordag  

De pandemie die in 2020 losbarstte heeft ook de sponsordag in zijn greep gehouden. Gehoopt werd 

dat het mogelijk zou zijn geweest om toch op enig moment een activiteit voor onze trouwe sponsors 

te organiseren, echter dit bleek in 2020 niet mogelijk. Wel zijn er plannen gemaakt voor de invulling 

van de eerstvolgende sponsordagen in 2021 en 2022. 

Ledenadministratie  

Vanaf 2018 heeft het bestuur de ledenadministratie onder zijn hoede genomen en wordt deze 

uitgevoerd door de secretaris.  

Financiële administratie 

De financiële administratie wordt verzorgd door LBA International, die dergelijke diensten verricht 

voor diverse stichtingen. 
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Financieel verslag 2020 
(bedragen tussen haakjes hebben betrekking op overeenkomstige posten in 2019).  

Algemeen 

De Stichting streeft er naar om de gemiddelde jaarlijkse uitgaven aan de doelstellingen zo veel 

mogelijk in evenwicht te houden met de gemiddelde jaarlijkse baten. Echter zowel schenkingen als 

uitgaven kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen omdat projecten veelal over meerdere jaren 

lopen en de uitgaven doorgaans zeer onregelmatig plaatsvinden. Schenkingen, bedoeld voor een 

specifiek meerjarig project, worden soms in één bedrag ontvangen en dan als inkomsten geboekt. 

Alle inkomsten en uitgaven lopen via de staat van baten en lasten, ook al is voor bepaalde uitgaven 

eerder een reservering opgenomen. Het gevolg is dat de staat van baten en lasten en begroting in 

sommige jaren negatieve uitkomsten kan geven. De Stichting hanteert op dit moment een budget 

van ca. € 30.000 gemiddeld per jaar voor ondersteuning van NIKI projecten, naast het toekennen 

van NIKI GWO beurzen en promotiebeurzen. Hoewel het grootste deel van de baten daadwerkelijk 

wordt besteed, zij het met schommelingen van jaar tot jaar, beoogt de Stichting een geleidelijke 

opbouw van het vermogen om uit beleggingsopbrengsten een lange termijn inkomstenstroom te 

genereren en daarmee de continuïteit van de bestedingen aan de doelstellingen te versterken.  

Resultaat 2020 

Het positieve saldo bedraagt € 20.777 (€ 42.029 ). 

De bijdragen van vrienden en donaties vielen € 2.000 lager uit. De belangrijkste factor waardoor 

het resultaat daalde, zijn lagere (niet begrote) koersresultaten van de beleggingsportefeuille 

vergeleken bij 2019 terwijl de bestedingen (weinig NIKI GWO beurzen en geen sponsordag) minder 

waren vanwege de corona pandemie. 

De doelbestedingen voor projecten bedroegen € 14.183 (€ 17.643). Deze daalden omdat het project 

Magliabecchiano nog niet werd afgerond. De uitgaven ten behoeve van de NIKI GWO beurzen 

bedroegen vanwege de coronabeperkingen € 4.461 (€ 6.742). Enkele projecten waaronder het 

Repertorium Toscane en Magliabecchiano hebben nog niet hun voltooiing bereikt. De stichting 

leverde een belangrijke bijdrage aan een nieuw project, nl. de digitalisering van het fotobestand 

van het Instituut, het zogeheten project Magnaguango  

Baten  

Donaties  

De algemene donaties daalden tot € 21.425 (€ 23.825) met name omdat enkele jaarlijkse 

schenkingen afliepen. Het aantal kleinere schenkers bleef vrij laag, hetgeen nog steeds aandacht 

behoeft om de basis van donateurs te verbreden. Werving onder alumni van het NIKI werd 

voortgezet.  

Rente en beleggingen  

De rente en dividenden van de spaarrekening en de beleggingsportefeuille bedroegen € 1.138          

(€ 1.673) vanwege afgenomen contante dividenden terwijl de rentestand extreem laag bleef. Het 

koersresultaat op de beleggingen, dat grotendeels afkomstig was van de beleggingen in 
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aandelenfondsen, bedroeg € 20.220 (€ 49.814) . Zoals bekend vielen de beurzen sterk terug in het 

begin van de corona pandemie om daarna geleidelijk te herstellen. 

Lasten  

Projecten 

Aan projecten van het NIKI werd € 14.183 (€ 17.642) besteed . Aan het project Magliabecchiano 

(Codex Bernardo Vecchietti) werd een beperkt bedrag uitgekeerd voor redactiewerk. Opgemerkt 

wordt dat in 2014 hiervoor een bijdrage van € 18.000 van een particuliere schenker werd 

ontvangen, aangevuld met een toezegging van maximaal € 18.000 van de Stichting, € 36.000 in 

totaal. Aan het project Repertory deel Toscane werd in 2019 doorgewerkt aan de vertaling en 

correctie van de tekst , doch er werd daarvoor nog geen beroep op de stichting gedaan. Men hoopt 

dit langlopende project begin 2022 af te ronden. Aan een nieuw project, de digitalisering van het 

omvangrijke fotobestand van het NIKI werd met € 12.383 bijgedragen, welk bedrag ten laste van 

het Bert Meijer fonds is gebracht. 

Een actueel overzicht van toezeggingen of resterende budgetten voor diverse projecten , in totaal 

€78.655, is terug te vinden in de jaarrekening onder Niet uit de balans blijkende verplichtingen . 

Het genoemde bedrag zal in de praktijk over meerdere jaren door het NIKI worden aangevraagd, 

respectievelijk besteed. 

NIKI GWO beurzen  

Het studiebezoek aan het NIKI was uiteraard gedurende 2020 nagenoeg onmogelijk voor 

studenten, afstudeerders en promovendi. Desondanks werd € 4.461 (€ 6.742) uitgekeerd. Voor een 

promotiebeurs werd in 2018 € 10.000 voor een periode van 4 jaar toegekend (gemiddeld € 2.500 

per jaar) , waarvan in 2020 € 836 (€ 2.342 ) werd gedeclareerd en uitbetaald. 

Fondsenwerving 

De gebruikelijke sponsordag kon helaas geen doorgang vinden waardoor er in 2020 geen kosten 

voor fondsenwerving werden gemaakt ( € 6.495)  

Kosten eigen organisatie 

Uitgaven voor de eigen organisatie inclusief administratie en bankkosten bleven nagenoeg gelijk, 

nl. € 3.969 (€ 3.403). De ledenadministratie is sinds 2018 in eigen beheer.  

Beleggingsbeleid  

Met het beleggingsbeleid wordt beoogd om uit het rendement een basis van inkomsten te 

genereren die, naast de inkomsten uit bijdragen en sponsoring, continuïteit kan geven aan 

ondersteuning van projecten van het NIKI. Tot in 2014 stonden alle gelden van de Stichting op een 

spaarrekening. Gezien de toename van het belegbare vermogen en om een geleidelijke 

vermogensgroei en aanvullend rendement na te streven werd eind 2015 ca. 35% -met een 

dynamische bandbreedte van 10% van het totale vermogen op basis van een ‘matig defensief’ 

beleggingsprofiel- belegd in enkele breed gespreide aandelen beleggingsfondsen en ‘index 

trackers’. De samenstelling van de portefeuille is vermeld in bijlage B. Eind 2020 was na toch weer 

toegenomen aandelenkoersen ca.€ 246.830 (€ 226.606) belegd in aandelenfondsen. De 
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effectenportefeuille is op adviesbasis ondergebracht bij ABNAMRO Bank. Er wordt alleen 

geïnvesteerd in breed gespreide aandelen- en obligatiefondsen en niet in individuele aandelen en 

obligaties, commodities, gestructureerde producten en derivaten. In 2020 werd een nog steeds 

bevredigend rendement van ca 9 % (27%) over de aandelenportefeuille gemaakt. Eind 2020 was 

het aandelenbelang ca. 40% (38%) van het totale vermogen op het zelfde niveau als eind 2019 . Het 

verdere vermogen bleef vooralsnog staan op spaarrekeningen, die vanwege de extreem lage 

rentestanden niet verder werden belegd . Verder stond in totaal per ultimo 2020 ca € 366.678 (€ 

365.201) op de nagenoeg niets opleverende spaarrekening en liquiditeitsrekening. Een deel van het 

vermogen wordt in ieder geval liquide gehouden voor op korte termijn voorziene sponsoring van 

projecten. Overall werd op het totale vermogen een rendement behaald van ca. 3,5% (9%). 

Vanwege de lage rente is het rendement vooralsnog grotendeels afhankelijk van -per definitie- 

meer volatiel aandelenrendement.  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ten aanzien van projecten ultimo 2020 

Ultimo 2020 is in totaal aan goedgekeurde toezeggingen voor diverse projecten en 

promotieonderzoek ca € 78.650 toegekend, welk bedrag over meerdere jaren tot besteding zal 

komen (zie de jaarrekening 2020). Het bestuur van de Stichting doet haar toezeggingen op grond 

van aanvragen van de directie van het NIKI en na toetsing van projectbegrotingen, mede in acht 

genomen mogelijke andere bronnen van steun aan de desbetreffende projecten en potentiële 

opbrengsten van sommige van de publicaties. Het NIKI dient haar verzoeken tot uitbetaling van 

toezeggingen in onder verantwoording van de voortgang en kosten van de betreffende projecten 

met bevestiging of aanpassing van eerdere begrotingen. 

Balans per ultimo 2020  

Het balanstotaal bedroeg € 614.008 (€ 592.830), een toename vanwege het positieve resultaat 

,koersresultaat en lagere bestedingen. 

Ontwikkeling sinds balansdatum 

Er zijn sinds balansdatum geen bijzondere ontwikkelingen te vermelden die invloed hebben op de 

balans en de te verwachten baten en bestedingen. 

Begroting 2021 

De begroting 2021 is gelijk aan de begroting voor 2020 Aan de batenkant wordt wederom €22.000 

gebudgetteerd voor algemene bijdragen en lijfrenten en een gelijk bedrag aan rente en dividenden. 

Er worden alleen rente en dividenden begroot, geen koersresultaten. Aan lastenkant wordt weer 

een hopelijke toename van uitkeringen aan NIKI GWO beurzen en andere 

(promotie)beurzen.voorzien in Besteding aan projecten is hoger geraamd, omdat naar verwachting 

de projecten Magliabecchiano en het Repertory deel Toscane zullen worden afgerond en er nog 

bestedingen voor de digitalisering van het fotoarchief zullen volgen. Verdere kosten voor 

sponsorevenementen en organisatiekosten worden geacht in dezelfde orde van grootte te blijven 

als in 2020 . Het begrote saldo is negatief als gevolg van het samenvallen van enkele 

projectuitgaven.   
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Jaarrekening 2020 

  



BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(Na resultaatbestemming)

Toelichting 2020 2019
Euro Euro

ACTIVA

Effecten
Aandelenfondsen 1 246.830,00 226.606,00

Vorderingen
Overlopende activa 2 500,00 1.022,51

500,00 1.022,51

Liquide middelen
Bank 3 366.678,29 365.201,89

366.678,29 365.201,89

TOTALE ACTIVA 614.008,29 592.830,40

PASSIVA

Reserves
Algemene reserve 4 231.469,06 201.089,93
Continuïteitsreserve 5 15.000,00 15.000,00
Reserve projecten 6 289.244,47 282.002,47

535.713,53 498.092,40

Bestemmingsfondsen
GWO Fonds 7 68.242,33 72.703,00
NIKI 50 / Bert Meijer Fonds 8 8.117,00 20.500,00

76.359,33 93.203,00

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 9 1.935,42 1.535,00

1.935,42 1.535,00

TOTALE PASSIVA 614.008,28 592.830,40

11



REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Toelichting 2020 2019
Euro Euro

BATEN

Algemene donaties vrienden en sponsoren 12.925,00 14.325,00
Bijdragen op basis van lijfrenten 8.500,00 9.500,00
Bijdragen sponsor evenement 0,00 1.000,00
Bijdragen tentoonstelling Teylers 0,00 0,00
Bijdrage project Magliabecchiano 0,00 0,00
Interest en overige inkomsten 10 21.965,48 51.487,96

43.390,48 76.312,96

LASTEN

Doelbestedingen projecten 11 (14.183,00) (17.642,96)
GWO beurzen (4.460,67) (6.742,08)
Kosten fondsenwerving 12 0,00 (6.494,86)
Kosten eigen organisatie 13 (3.969,34) (3.403,86)

(22.613,01) (34.283,76)

VOOR-/(NA)DELIG SALDO 20.777,47 42.029,20
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TOELICHTING OP DE BALANS EN REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen
De Stichting werd op 15 juni 1989 opgericht en heeft ten doel het bevorderen van het wetenschappelijk
onderzoek binnen  het kader van het Nederlands Universitair Kunsthistorisch Instituut te Florence
alsmede het openbaar maken en verspreiden van de daarbij behaalde resultaten.
Zij tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen alsmede het
verlenen van materiële, financiële en morele steun en bijstand ten behoeve van genoemd doel en van al
hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Culturele ANBI status
De Stichting heeft de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens de
regeling 212 van de Staatssecretaris van Financiën. Dit betekent onder de huidige fiscale regime dat giften
met een factor 1,25 vermenigvuldigd mogen worden voor aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting, rekening
houdende met de verdere regeling. Voor zover bekend eindigt deze regeling na 2017.

Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling
Effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar. Aan- en verkopen c.q. lossingen
worden verantwoord tegen de netto waarde, zijnde de aan- en verkoopprijs inclusief de transactiekosten.
Koersresultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.
De overige activa en passiva worden nominaal verantwoord. Baten en lasten worden ten gunste / ten laste van
het boekjaar gebracht waarop ze betrekking hebben.
Lasten worden toegerekend aan de doelstelling op basis van:
- direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend aan de  specifieke doelstelling
- niet direct toerekenbare kosten worden verantwoord onder kosten eigen organisatie

Reserves
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit en lopende verplichtingen van de Stichting te
waarborgen in geval van (tijdelijk) of onverwacht sterk tegenvallende opbrengsten.

Reserve projecten
De bestedingsmogelijkheden van de bestemmingsreserve projecten, waaronder publicaties, seminars,
tentoonstellingen worden door het bestuur bepaald.

Algemene reserve
De algemene reserve betreffen reserve middelen die resteren na de eerder aangewende bestedingen en
reserveringen.

Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen of fondsen op naam betreffen middelen die verkregen zijn met een door de
schenker(s) aangegeven bestemming en voor zover nog niet besteed.

Donaties en sponsorontvangsten
Donaties en sponsorontvangsten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.

Legaten en nalatenschappen
Legaten en nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van uitkeringen worden in het boekjaar waarin ze
worden ontvangen verantwoord als baten uit legaten en nalatenschappen, voorzover deze al niet in een
voorafgaand boekjaar worden verantwoord.

Begroting
In de begroting wordt geen rekening gehouden met eventuele koersresultaten van beleggingen.
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31/12/2020 31/12/2019

(in Euro)

BALANS

EFFECTEN

1. Effecten

Beurswaarde ultimo boekjaar 246.830,00 226.606,00

VORDERINGEN

2. Overlopende activa
Toegezegde bijdrage m.b.t. 2020/2019 nog niet ontvangen 500,00 1.000,00
Gecumuleerde bankrente 4e kwartaal 0,00 22,51

500,00 1.022,51

LIQUIDE MIDDELEN

3. Bank
ABN Amro MeesPierson liquiditeitenrekening 0,00 0,00
ABN Amro MeesPierson Charitas spaarrekening 308.037,12 291.889,80
ABN Amro MeesPierson Beleggers liquiditeiten rekening 58.641,17 73.312,09

366.678,29 365.201,89

RESERVES

4. Algemene reserve
Saldo per 1 januari 201.089,93 158.500,69
Onttrokken/toegevoegd uit resultaat boekjaar 30.744,55 42.589,24
Saldo per 31 december 231.834,48 201.089,93

5. Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari 15.000,00 15.000,00
Mutaties 0,00 0,00
Saldo per 31 december 15.000,00 15.000,00

6. Reserve projecten (totaal)
Saldo per 1 januari 282.002,47 275.820,43
Bijdragen, sponsoring, erfenis ( exclusief bijdragen sponsorevenementen)21.425,00 23.825,00
Doelbestedingen (14.183,00) (17.642,96)
Saldo per 31 december 289.244,47 282.002,47

Per saldo toegevoegd/onttrokken uit resultaat boekjaar 7.242,00 6.182,04
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31/12/2020 31/12/2019

(in Euro)

6. Reserve projecten (per project)

Repertory Dutch and Flemish paintings in Italy - deel Toscane
Saldo per 1 januari 4.703,92 4.703,92
Ontvangen Pont Brinkhuis Stichting 0,00 0,00
Besteed 0,00 0,00
Saldo per 31 december 4.703,92 4.703,92

Het Repertorium Toscane  zal volgens de huidige planning eind 2020 gereed komen.
Naast de schenking van de Pont Brinkman stichting heeft de stichting € 18.000 toegezegd aan dit project.
Na publicatie van dit deel  zal door het NIKI worden bezien of voortgegaan zal worden met publicatie van
de delen over Rome, Latium en Veneto.

Projecten Algemeen
Saldo per 1 januari 277.298,55 271.116,51
Ontvangen bijdragen, sponsering en erfenis 21.425,00 23.825,00
Doelbestedingen, zie ook punt 11 (14.183,00) (17.642,96)
Saldo per 31 december 284.540,55 277.298,55

Voor specificatie Doelbestedingen zie onder toelichting punt 11.

7. GWO Fonds
Saldo per 1 januari 72.703,00 79.445,08
Betaalde beurzen (4.460,67) (6.742,08)
Saldo per 31 december 68.242,33 72.703,00

Ultimo 2020 is voor 2021 € 5.575.00 toegezegd (€ 5,575.00).
Vanaf 2013 wordt er niet meer apart rente toegerekend aan het GWO Fonds.
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31/12/2020 31/12/2019

(in Euro)

8. Niki 50 / Bert Meijer Fonds
Saldo per 1 januari 20.500,00 20.500,00
Mutaties (12.383,00) 0,00
Saldo per 31 december 8.117,00 20.500,00

Uit het Bert Meijer Fonds kunnen speciale studie projecten worden (mede) gefinancieerd.

KORTLOPENDE SCHULDEN

9. Overlopende passiva
Administratiekosten 1.500,00 1.500,00
Vooruitontvangen vrienden- en sponsorinkomsten m.b.t. 2020 70,00 35,00
Premie Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 365,42 0,00

1.935,42 1.535,00

16



2020 2019

(in Euro)

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

10. Interest en overige inkomsten
Bankrente (0,40) 105,29
Dividenden 1.138,86 1.568,12
Adviesvergoeding 606,40 0,00
Koersresultaat effecten 20.220,62 49.814,55

21.965,48 51.487,96

LASTEN

11. Doelbestedingen
Congresbundel NIKI 0,00 17.642,96
Project Magliabecchiano 1.800,00 0,00
Archief Digitalisering (Magnaguagno) 12.383,00 0,00

14.183,00 17.642,96

12. Kosten fondsenwerving
Kosten sponsordag 0,00 5.060,00
Kosten Teylers museum (NB bijdragen onder baten) 0,00 1.434,86

0,00 6.494,86

13. Kosten eigen organisatie
Administratiekosten 1.500,40 1.500,00
Kosten effectenadvies 1.375,00 1.304,21
Bestuursaansprakelijkheids verzekering 365,42 326,00
Kantoorkosten 474,80 78,40
Bankkosten 253,72 195,25

3.969,34 3.403,86

14. Bezoldiging bestuurders

De Stichting heeft 8 bestuurders aan het einde van het verslagjaar (2020).
Geen vergoeding is uitgekeerd aan deze bestuurders (2019: nihil), in overeenstemming met de statuten.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Toezeggingen (resterende bedragen) en lopende aanvragen projecten NIKI (ultimo 2020)

Project 2021 2020
Euro Euro

Goedgekeurde toezeggingen

Project Magliabecchiano *) 20.762,00 22.562,50
Congres Material World 7.500,00 7.500,00
Congres Going South (dec 2019) 7.500,00 7.500,00
Repertorium Toscane  incl. reservering Pont Brinkman Stichting 22.703,92 22.703,92
Beurzen incl. € 2.500 mbt2018 Disegno promotie onderzoek **) 4.305,00 5.575,00
Gerson project (RKD & dr. G.J. van der Sman) 2.000,00 6.500,00
Digitalisering fotoarchief deels t.l.v. Bert Meijer Fonds  ***) 13.884,00 15.000,00
Subtotaal toezeggingen 78.654,92 87.341,42

Lopende aanvragen geen geen
Subtotaal aanvragen 0,00 0,00

Totaal toezeggingen en aanvragen 78.654,92 87.341,42

*) Resterend deel, loopt rechtstreeks via de staat van Baten en Lasten
**) Toegezegd is € 2.500 per jaar voor een promotieonderzoek voor een periode van 4 jaar vanaf 2018.

In 2019 is € 2.342 besteed.
***) Doel onderzoek & onderwijs projecten
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BEGROTING 2021

2021 2020
Euro Euro

BATEN

Algemene bijdragen particulieren 22.000,00 22.000,00
Projecten sponsoring specifiek 0,00 0,00
Koersresultaat p.m. p.m.
Interest en dividenden 1.000,00 1.000,00
Dekking uit reserve specifieke projecten (Repertorium Toscane *) 4.700,00 4.700,00

27.700,00 27.700,00

LASTEN

NIKI GWO Beurzen (8.000,00) (8.000,00)
Beursgelden, naast GWO beurzen (2.500,00) (2.500,00)
Projecten NIKI
- Codice Magliabecchiano (12.000,00) (12.000,00)
- Repertorium Toscane (10.000,00) (10.000,00)
- Congresbundel Going South (7.500,00) (7.500,00)
- Congresbundel Material World (7.500,00) (7.500,00)
Sponsor evenementen (5.000,00) (5.000,00)
Administratiekosten (2.000,00) (2.000,00)
Drukkosten, verzekering etc. (1.000,00) (1.000,00)
Bureaukosten, porti en onvoorzien etc. (500,00) (500,00)

(56.000,00) (56.000,00)

VOOR-/(NA)DELIG SALDO BEGROTING (28.300,00) (28.300,00)

*) Loopt via staat van Baten en Lasten, doch gedekt door reservering
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
In de statuten van Stichting Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence is geen bepaling inzake
resultaatbestemming opgenomen. Deze is ter beslissing van het bestuur.

Besluit van resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten om het resultaat van de Stichting volledig aan het eigen vermogen toe te voegen
volgens de onderstaande verdelingssleutel.
Dit besluit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

2020 2019

Toegevoegd / (onttrokken) aan Reserve projecten 7.242,00 6.182,04
Toegevoegd/ (onttrokken) aan Bert Meijer Fonds (12.383,00)
Toegevoegd / (onttrokken) aan GWO Fonds (4.460,67) (6.742,08)
(Onttrokken) / toegevoegd aan Algemene reserve 30.379,13 42.589,24
Overschot/ (tekort) 20.777,46 42.029,20
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Tot Slot  
Het bestuur van de Stichting is, samen met de directie van het NIKI, alle vrienden, donateurs, 

sponsoren en mecenassen zeer erkentelijk voor alle bijdragen, die naar hun overtuiging een goede 

bestemming krijgen. 

Utrecht, mei 2021. 

 

Namens het bestuur 

 

      

drs. J.L. Torenbeek     ir. drs. W.J.N. Hoek 

voorzitter      penningmeester 

e-mail: J.L.Torenbeek@uu.nl    e-mail: w.j.n.hoek@wxs.nl 
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Bijlagen 

A Samenstelling bestuur  

De samenstelling van het bestuur in 2020 bleef ongewijzigd en is als volgt: 

Voorzitter:  drs. Jeroen L. Torenbeek 

Penningmeester: ir. drs. Wouter J.N. Hoek  

Secretaris:  drs. Bernadette E.C.M. Straetmans 

Leden:   drs. Marina C.E. Aarts 

drs. ing. Henryk van Hugten 

 drs. Christine van Marle-Crommelin 

drs. Hetty E. C. De Mol van Otterloo-Pott Hofstede  

drs. Melanie E. Ruys-Van Haaften 

 

 

B  Overzicht effectenportefeuille 
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