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Inleiding
Stichting Sieradencollecties (hierna ook ‘de stichting’) is opgericht op 14 oktober 2014 te
Amsterdam.
De doelstelling van de stichting is van particuliere sieradencollecties het behoud voor de toekomst
zeker te stellen. Nederland kent een aantal belangrijke collectioneurs van sieraadkunst, wier
verzamelingen in de toekomst mogelijk uiteen dreigen te vallen. De stichting streeft ernaar deze
collecties in beeld te brengen én voor een breder publiek toegankelijk te maken.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen:
- De heer M.P. Peters, voorzitter, sieraadontwerper en collectioneur;
- mevrouw E.L. den Besten secretaris, kunsthistorica, publiciste en collectioneur;
- Mevrouw J.M. Hogeslag, penningmeester, partner DoubleDividend, specialist in verantwoord
beleggen;
- Mevrouw I. Lindenberg, taxateur sieraden.
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken langs verschillende wegen:
- zij is gids: zij begeleidt particuliere verzamelingen op weg naar een meer permanente oplossing
van beheer en behoud;
- zij is een platform: een ontmoetingsplek voor collectioneurs, sieraadontwerpers, museummensen en andere betrokkenen bij de wereld van het Nederlandse kunstsieraad;
- zij is producent: zij organiseert exposities, symposia en gelijksoortige evenementen met als doel
het kunstsieraad bij een groot publiek onder de aandacht te brengen;
- Zij is onderdeel van een netwerk van organisaties en instituten die zich bezighouden met het
verzamelen en beheren van sieradencollecties, en met het bevorderen van kennis op dit gebied
voor een groot publiek.
Dit alles heeft voor wat betreft de financiën de volgende consequenties:
- de bestuursleden doen hun werk pro deo;
- de stichting heeft geen winstoogmerk;
- de inkomsten bestaan uit giften, schenkingen, subsidies en legaten;
- het eerste boekjaar liep van 14 oktober 2014 tot en met 31 december 2015, het tweede en
volgende boekjaren vallen samen met het desbetreffende kalenderjaar.

Stichting Sieradencollecties
www.sieradencollecties.nl
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Activiteiten in 2020
Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier personen en is in 2020 meerdere malen bijeengekomen. Door de
beperkingen vanwege het coronavirus hebben deze vergaderingen virtueel plaatsgevonden.
Mevrouw A. van Strien - de Groot is de bureaumanager en verricht, net als alle anderen, haar
werkzaamheden pro deo, behalve wanneer haar werkzaamheden aan een specifiek project zijn
gekoppeld.
Collecties
Nadat in 2019 het bestuur de afweging heeft gemaakt tussen het in beheer nemen van
sieradencollecties en de hiermee gemoeide kosten, is eind 2020 besloten geen sieradencollecties
in beheer te nemen indien hiervoor geen vergoeding voor de te maken kosten tegenover staat. De
vergoeding voor de te maken kosten kan in de vorm van bijvoorbeeld een schenking of een
vriendenbijdrage. De ervaring met twee collecties heeft bijgedragen aan deze conclusie.
Bijeenkomsten vrienden
Nadat in 2019 verschillende succesvolle bijeenkomsten zijn georganiseerd hebben de beperkingen
vanwege het coronavirus alle activiteiten in 2020 helaas stilgelegd. Onze bijeenkomsten zijn
gebaseerd op persoonlijk contact en uitwisseling, en op bezoeken aan musea, beurzen,
verzamelaars. Dit is een kernwaarde die wij zodra het mogelijk is weer invulling gaan geven.
Vriendenprogramma
De stichting is eind 2018 gestart met een vriendenprogramma. De aankomende jaren zal actief
gewerkt worden aan de uitbreiding van het aantal vrienden. Tegen een jaarlijkse vergoeding van
minimaal € 25 steunen de vrienden de missie van de stichting. Zie voor meer informatie de website
van de stichting.
Beleidsplan stichting
Op de website van de stichting is een beleidsplan 2018 – 2020 gepubliceerd. In dit beleidsplan wordt
onder meer ingegaan op de voorziene activiteiten in 2019 – 2020.
Toekomst Stichting Sieradencollecties
In 2020 heeft het bestuur meerdere keren gesproken over de toekomst van de stichting. De
doelstelling van de stichting om het behoud van particuliere sieradencollecties voor de toekomst
zeker te stellen, is in fysieke vorm minder makkelijk te realiseren dan bij de start van de stichting is
aangenomen. Daarom is besloten, zoals onder Collecties opgemerkt, dat uitsluitend
sieradencollecties in beheer worden genomen indien hiervoor een faire vergoeding voor alle te
maken kosten tegenover staat. De stichting wil expliciet wel een rol spelen bij het helpen
onderbrengen van sieradenverzamelingen van collectioneurs op een goede plek. Zo is in 2020 de
collectie Ober veilig overgedragen aan het CODA Museum dankzij bemiddeling door de stichting.
Er is in 2020 binnen het bestuur veel gesproken over een Digitaal Huis van het Sieraad. In eerste
instantie is gekeken of de stichting dit zelf kan realiseren of dat het wenselijk is dat aansluiting wordt
gezocht met een bestaande organisatie die al een digitaal platform heeft voor het sieraad. Naar
aanleiding van gesprekken wordt gekeken hoe in samenwerking met een bestaande organisatie die
al een digitaal platform heeft, een Digitaal Huis van het Sieraad vormgegeven kan worden. Social
media is bij een Digitaal Huis een belangrijk communicatieplatform.
De stichting als ontmoetingsplek voor onder meer vrienden en collectioneurs vervult een duidelijke
functie. Helaas heeft de coronacrisis vertragend gewerkt op het verder uitbouwen van deze activiteit.
De vraag is of een zo’n groot mogelijke vriendengroep wordt nagestreefd of een beperkte
vriendengroep gericht op daadwerkelijk contact, kennisuitwisseling en ontmoeten rondom het
sieraad in algemene zin.
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Gezien bovenstaande overwegingen is het de vraag of de doelstelling van de stichting gewijzigd
dient te worden en de naam Stichting Sieraden Connecties niet beter de lading dekt. Ook is de vraag
of het bestuur in de huidige vorm versterkt dient te worden of wijziging van taken van de
bestuursleden wenselijk is. In 2021 is het de prioriteit om het bovenstaande uit te werken en vast te
leggen in een beleidsplan 2021- 2023.
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Grondslagen voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.
Het jaarresultaat wordt bepaald als het verschil tussen inkomsten en uitgaven in het betreffende
boekjaar.
Kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Investeringen kleiner dan € 500 worden in één keer als kosten genomen; investeringen groter dan
€ 500 worden in vijf jaar afgeschreven.
Voor deze jaarrekening is het verslagjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Niet in de jaarrekening opgenomen verplichtingen of zekerheden.
De stichting had in bruikleen de collectie Ober, getaxeerd op een waarde van € 45.000 en circa 150
sieraden groot. September 2020 is deze collectie, dankzij bemiddeling door de stichting, veilig
overgedragen aan het CODA Museum.
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Balans per 31 december 2020
(bedragen in euro’s)

Noot

31-12-2020

31-12-2019

Vast activa

0

0

Vlottende activa

0

0

723

810

723

810

723

742

0

68

723

810

Activa

Liquiditeiten

1.1

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Crediteuren
Totaal passiva

1.2
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Winst- en verliesrekening over 2020
(bedragen in euro’s)

Noot

2020

2019

2.1

460

760

0
153
0
152
306

9
222
58
144
433

0
173
173

66
164
230

0
0
0

200
90
290

Totaal uitgaven

479

952

Resultaat voor rente en afschrijvingen

-19

-192

Rente

0

0

Afschrijvingen

0

0

-19

-192

Inkomsten
Uitgaven
Overhead
- kantoor
- opslag sieraden
- reis- en verblijf
- bank
Totaal overhead

2.2
2.3

Communicatie
- printwerk
- website
Totaal communicatie
Activiteiten
- collecties
- bijeenkomsten collectioneurs/vrienden
Totaal activiteiten

Nettowinst/(-verlies)

2.4
2.5
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Toelichting bij specifieke posten in de balans en in de winst- en verliesrekening
1.1.
Liquiditeiten
Vanaf maart 2017 beschikt de stichting over een eigen bankrekening onder nummer NL58 ABNA
0500 **** 05.
1.2
Eigen vermogen
Het jaarresultaat van - € 19 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Eigen vermogen verloop
stand 31-12-2019
742
resultaat 2020
-19
stand 31-12-2020
723
2.1
Inkomsten
De inkomsten 2020 bestaan geheel uit vriendenbijdragen, een in november 2018 geïnitieerd
vriendenprogramma.
2.2
Opslag sieraden
Om collecties veilig op te slaan en goed te kunnen beheren is depotruimte gehuurd bij Arts & Facts.
De huur van deze depotruimte is per september 2020 beëindigd in verband met de overdracht van
de collectie Ober aan het CODA Museum.
2.3
Reis- en verblijf
Iedereen werkt pro deo, de bureaumanager ontvangt een reiskostenvergoeding gebaseerd op de
gemaakte openbaar vervoer kosten ten behoeve van de stichting. In 2020 zijn geen reiskosten
gedeclareerd.
2.4
Collecties
In 2020 zijn geen kosten gemaakt voor de inventarisatie van een collectie.
2.5
Bijeenkomst collectioneurs/vrienden
Vanwege de beperkingen in verband met het coronavirus zijn er geen bijeenkomsten gehouden in
2020.
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Ondertekening
Deze jaarrekening is op basis van de bankafschriften opgesteld.
De jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur op 19 april 2021, Amsterdam.

M.P. Peters, voorzitter

J.M. Hogeslag, penningmeester
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