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Voorwoord
Koos van der Sloot heeft per testament beslist dat het overgrote deel van zijn nalatenschap is
ondergebracht in Stichting Koos van der Sloot, waarvan de oprichting in ditzelfde testament is
geeffectueerd. De executeurs van het testament hebben per 6 februari 2019 hun werkzaamheden
afgerond, en de Stichting heeft op dat moment de nalatenschap aanvaard, zoals die in de
eindrapportage d.d. 6 februari 2019 is vastgelegd.
De nalatenschap behelst in hoofdlijnen de woning van Koos met inbegrip van de inboedel, een
aanzienlijke som contanten en een kunstverzameling – zowel eigen werk als werk van anderen.
Koos heeft in de statuten doelstellingen van deze stichting laten vastleggen, die vooral van praktische
aard zijn. De wijze waarop deze uitvoering wordt gerealiseerd, heeft hij overgelaten aan de Stichting.
De formulering van deze doelstelling is niet direct gericht op het algemeen nut, terwijl de ANBIstatus, die in de statuten wordt verondersteld, dit wel vereist. Het bestuur dient op grond van beide
uitgangspunten een weg te kiezen.
Dit Beleidsplan behelst een periode van 3 jaar, waarin het definitieve karakter van de stichting
gestalte zal krijgen. Mogelijkheden zullen worden onderzocht en keuzes zullen worden gemaakt.
Ondertussen zullen activiteiten worden ontplooid en zal worden meegewerkt aan activiteiten van
derden.
Voor alle onderwerpen, die onderling een samenhang hebben, geldt dat in de komende periode de
volgende stappen worden gezet:
§ De algemene doelstellingen in de statuten worden nader geformuleerd tot concrete
doelstellingen.
§ Vanuit die doelstelling wordt een bestemming vastgesteld voor de verschillende onderdelen van
de nalatenschap.
§ Deze bestemmingen worden nader onderzocht en uitgewerkt tot tastbare en zichtbare
activiteiten.
Het Beleidsplan wordt vastgesteld voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021. Voor
de vervaldatum wordt een nieuw meerjarig beleidsplan te worden vastgesteld.

1. Stichting Koos van der Sloot
Handelingsbevoegdheid van het bestuur:
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Over de volgende zaken zullen afspraken moeten worden gemaakt:
Samenstelling van het bestuur:
•

•

Het aantal bestuursleden met de bijbehorende taken dient definitief te worden vastgesteld.
Volgens de statuten is het aantal minimaal 3, waaronder een voorzitter, een penningmeester
en een secretaris.
Deze samenstelling hangt mede samen (althans kan samenhangen met) met de te
ontwikkelen activiteiten. Naarmate meer duidelijkheid komt over deze activiteiten, zullen
bestuursleden kunnen worden toegevoegd aan de minimale samenstelling.
Vergadercycli

•
•
•

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig, minimaal 4 keer per jaar.
Plaats van samenkomst, bij een van de bestuursleden thuis.
En verder: zo vaak als nodig is telefonisch of online.
Individuele bevoegdheid bestuursleden
De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Om een bestuur werk te
laten functioneren kan het bestuur een aantal specifieke taken delegeren aan bestuurslid,
die daarmee naar eigen goeddunken kan handelen. In sommige gevallen dient het voltallige
bestuur wel op de hoogte te worden gehouden. Te denken valt aan lopende zaken, en aan
zaken die binnen een specifiek taakgebied vallen.
Doel van deze afspraken is, dat enerzijds het bestuur slagvaardig is, terwijl anderzijds een
bestuurslid niet (onbedoeld) buiten zijn boekje gaat.

2. Doelstelling Stichting en werk van Koos van der Sloot
De Stichting is eigenaar geworden van de kunstwerken die door Koos van der Sloot zijn gemaakt en
niet verkocht. Sinds 31 december 2018 ligt al dit werk in depot, op enkele werken na, die in bruikleen
zijn uitgegeven.
Koos legde hierover het volgende in de Statuten vast:
Art. 2. Sub 1.c: het beheren, onderhouden, bij elkaar houden, uitlenen (bruiklenen) en eventueel
verkopen van het "eigen" werk van Koos
Art. 2. Sub 1.e: Een gedeelte van de woningen zou bijvoorbeeld geschikt kunnen worden gemaakt als
galerie en/of depot (bijvoorbeeld voor de kunst van overleden kunstenaars).
Dit is de kerndoelstelling van de Stichting.

Het bestuur is van mening dat hieronder een bredere opdracht besloten ligt, namelijk het levend
houden van de aandacht voor Koos van der Sloot, als kunstenaar en zijn werk.
Het bestuur zal deze onderliggende doelstelling concreet formuleren, rekening houdend met
de voorwaarden die aan de ANBI-status worden gesteld.
Voorts zullen activiteiten worden ontwikkeld waarmee dit doel is gediend.

3. Verkoop van vastgoed en de bestemming daarvan.
Na de noodzakelijke verkoop van Vredeman de Vriesstraat 46, is eind 2019 nu ook Vredeman de
Vriesstraat 44 verkocht, de woning van Koos van der Sloot.
Koos legde hierover het volgende in de Statuten vast:
Art. 2 sub 1.b: het beheren van, het onderhouden van en beschikken over de onroerende goed.
Art. 2 sub 1.e: Een mogelijke bestemming als galerie of depot (bijvoorbeeld voor zijn eigen werk). Een
bestemming voor exposities of voor bewoning door kunstenaars (Artist in residence). Tenslotte deels
voor bewoning door een beheerder. Daarbij werd overigens gedacht aan Vredeman de Vriesstraat 44
en 46 samen.
Het bestuur heeft deze mogelijkheden onderzocht en geconcludeerd dat beheer zoals Koos dat voor
zich zag niet reëel is. Zodoende is besloten beide panden te verkopen en het op deze manier
verkregen vermogen in te zetten voor het in de toekomst verwezenlijken van de doelstellingen van
de Stichting Koos van der Sloot.

4. De kunstcollectie van Koos
Onderdeel van de nalatenschap van Koos bestaat uit een collectie kunstwerken en kunstboeken, die
hij door de jaren heen heeft verzameld. De verzameling vertegenwoordigt een drievoudige waarde:
•
•
•

Een economische waarde, die door verkoop kan worden verzilverd.
Een kunstzinnige waarde, als collectie en individueel.
Een voetafdruk van Koos als kunstenaar en verzamelaar.
Koos legde hierover het volgende in de Statuten vast:
Art. 2. Sub 1.a: het kopen van kunst(voorwerpen) en verkopen en beheren van de
kunstcollectie die bestaat uit de kunstvoorwerpen van Koos.
Art. 2 sub 1.d: Het beheren en eventueel verkopen van de kunstcollectie die bestaat uit de
kunstcollectie Koos van der Sloot ten tijde van zijn overlijden en kunstboeken.
Het bestuur buigt zich de komende jaren over de vraag welke waarde het aan deze collectie
wil toekennen en op welke wijze deze collectie zal worden ingezet en bewaard. Wanneer
hier kosten voor worden gemaakt, dienen daarbij de ANBI eisen in acht te worden genomen.

Er is voor de gehele kunstcollectie alsmede ook het werk van Koos zelf een uitgebreide
verzekering afgesloten, die werken verzekert in depot, maar ook als deze worden uitgeleend
of geëxposeerd.
Voor het onderbrengen van de kunst van Koos van der Sloot alsmede zijn kunstcollectie van
derden is gekozen voor depot in te Leeuwarden. (Veilig beheerd en goed verzekerd).
De Stichting is van doel om de komende jaren een visie en plan te ontwikkelen dat
voldoet aan de wensen van Koos om een galerie-achtige setting en/of Artist in Residence
constructie te creëren op een nieuwe locatie.
Promotie van het werk van Koos van der Sloot door middel van een boek en een
tentoonstelling: zie punt 5.

5. Het economische vermogen van de Stichting en de bestemming daarvan.
Het vermogen van de stichting bestaat momenteel in hoofdzaak uit:
•
•
•

Vermogen op diverse rekeningen.
De economische waarde van de kunstverzameling.
De economische waarde van het ‘eigen’ werk.
Koos legde hierover het volgende in de Statuten vast:
Art. 2. Sub 1.b: het beheren van en het beschikken over de financiën/het nagelaten kapitaal,
... Voorts heeft Koos bepaald dat bij opheffen van de Stichting het vermogen als volgt dient
te worden bestemd: donatie aan een cultureel doel alsmede ook een schenking aan een
vereniging die pleit voor onderzoek naar bloedziekten.
Naast het verantwoord beheren van dit vermogen, beraadt het bestuur zich deze jaren op
welke wijze dit vermogen actief zou kunnen worden ingezet. De volgende bestemmingen
heeft het bestuur hierbij voor ogen:

•
•
•

Het organiseren van een grote tentoonstelling van het werk van Koos van der Sloot in
2021 in Obe/Tresoar, Leeuwarden.
Het uitbrengen van een boek over Koos van der Sloot in 2021.
Het investeren in een nieuwe locatie die zowel algemeen nut dient als de presentatie van de
collectie Koos van der Sloot.

6. Financieel beleid Stichting Koos van der Sloot
De financiële verantwoording van Stichting Koos van der Sloot is te vinden onder het kopje
Jaarrekeningen op de ANBI-pagina van www.koosvandersloot.nl
Financiëel beleid

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de korte termijn: (2019 -2020) de kosten voor beheer van de nalatenschap, globaal
geraamd op maximaal €10.000,- per jaar, met een reservering van €10.000,- voor
onvoorziene uitgaven.
Op termijn: uitgaven ter realisatie van de door de Stichting te ontwikkelen activiteiten zoals
tentoonstelling, uitgave van een boek enz.
Jaarlijkse uitgaven voor huisvesting en beheer van de kunstcollectie.
Kosten voor publiciteit
Verzekeringen
Boekhoud en bank kosten
Kantoorkosten
Onderhoud grafmonument Koos van der Sloot
Publiciteit
Receptie en presentatiekosten
Beloningsbeleid Bestuursleden

•

•

De kosten, die bestuursleden uit hoofde van hun functie moeten maken, kunnen door
bestuursleden bij de secretaris worden gedeclareerd met bijbehorende kwitanties, en zullen
door de Stichting aan de bestuursleden worden vergoed.
Voor reguliere kosten en inspanningen wordt per bestuursvergadering een vergoeding
betaald van €25,- aan alle bestuursleden.

