
STICHTING MARZEE COLLECTIE TE NIJMEGEN 
Bestuursverslag met financieel jaarverslag 2019 
 
 
Algemene gegevens 
 
Gegevens organisatie:  
Naam    Stichting Marzee Collectie 
RSIN/fiscaal nummer  8582.46.454 
Adres    Lage Markt 3, 6511VK Nijmegen 
e-mailadres   marzeecollectie@marzee.nl 
Website   www.marzeecollectie.org 
KvK nummer   70301318 
Bankrekening   NL57 TRIO 0338 8465 65 
 
De Stichting Marzee Collectie is op 14 december 2017 bij notariële acte opgericht.  
 
De Stichting heeft ten doel: 
• Het verwerven, opbouwen en instandhouden van een museale Marzee Collectie bestaande uit 

sieraden en objecten van hedendaagse sieraadontwerpers en kunstenaars 
• De Marzee Collectie aanvullen door verwerving van het werk van hedendaagse kunstenaars 
• De Marzee Collectie voor het publiek toegankelijk houden 
• Het stimuleren van kennis en van de ontwikkelingen van het hedendaagse sieraad en object. 
 
De stichting verwezenlijkt de doelstelling door: 
• Het oprichten en instandhouden van een bibliotheek van in de collectie vertegenwoordigde 

werken van sieraadontwerpers en kunstenaars 
• Het uitgeven van boeken en andere publicaties 
• Het maken en bijhouden van een website 
• Het organiseren van lezingen en cursussen 
• Het werven van fondsen 
• Het verwerven van collecties van particulieren die hun collectie van de hand willen doen 
• Het aankopen van sieraden en objecten 
• Het ontwikkelen van andere activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. 
 
 
Het bestuur 
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende drie bestuursleden: 
Voorzitter  R.A. van der Sandt 
Penningmeester A.M.M. de Goeij 
Secretaris  C.A.M. Timmermans 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 



 
 
 
Jaarverslag van het bestuur 
 
Het bestuur vergaderde in 2019 4 keer. 
Besproken thema’s zijn: 
• De toekomst van de collectie 
• Het werven van fondsen 
• Het aanvaarden van schenkingen 
 
Het bestuur nam besluiten over: 
• Het beleidsplan 2019, 
• Het besluit om de tentoonstelling van de collectie Gerda Sondag uit te stellen 
• Het besluit om de schenking van Betty Driessen en Paola Prins te aanvaarden 
• Het besluit om de schenking van Joost van Vlijmen te aanvaarden 
• Het besluit om de schenking van Hadewych Martens te aanvaarden 
• Het besluit om de schenking van Chequita Nahar te aanvaarden 
• Het besluit om een anonieme schenking te aanvaarden 
 
Inmiddels zijn er 2 collecties van respectievelijk 89 en 387 stukken en 4 individuele sieraden aan de 
Stichting geschonken. De collectie van de Stichting vertegenwoordigt een waarde van € 122.000. 
 
Tentoonstellingen 
Van 31 maart tot en met 5 juni 2019 werd de Collectie Jur en Thea van Lee-Ellis tentoongesteld.  
 
 
 
 
  



Financieel jaarverslag 2019 
 

Balans per 31 december 2019     

     
ACTIVA  31-12-2019  31-12-2018 

     
Vaste activa     
Materiële vaste activa     
Sieraden en objecten   €         122.030,00    €           93.570,00  

     
Vlottende activa     
Overige vorderingen en overlopende activa  €           60.000,00    €           80.000,00   
Liquide middelen  €                961,41      
   €           60.961,41    €           80.000,00  

     
Totaal activazijde   €         182.991,41    €         173.570,00  

     
PASSIVA     
     
Stichtingsvermogen     
Algemene reserves  €         173.518,53    €    
Uit resultaatbestemming  €             9.172,88    €         173.518,53   
   €         182.691,41    €         173.518,53  

     
Langlopende schulden   €                        -      €                        -    

     
Kortlopende schulden en overlopende passiva  €                300,00    €                  51,47  

     
Totaal passivazijde   €         182.991,41    €         173.570,00  
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