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1.1. Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Activa Toelichting

(x € 1,-) € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.7.1. 311.965 311.965

Vlottende activa

Vorderingen 1.7.2. 3.280 3.280

Liquide middelen 1.7.3. 8.145 10.737

11.425 14.017

Totaal 323.390 325.982

31 december 2020 31 december 2019
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Passiva Toelichting

(x € 1,-) € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 1.7.4. 322.890 325.482

322.890 325.482

Kortlopende schulden 1.7.5. 500 500

Totaal 323.390 325.982

31 december 2020 31 december 2019
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1.2. Staat van baten en lasten over 2020

Toelichting 2020 2019

(x € 1,-) € € € €

Verkoop- en overige opbrengsten 1.10.1. - -

Rentebaten 1.10.2. - -

Totaal baten - -

Overige lasten 1.10.3. 2.592 2.261

Rentelasten 1.10.4. - 166

Totaal lasten 2.592 2.427

Saldo van baten en lasten -2.592 -2.427
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1.3. Algemene toelichting

1.3.1. Algemene informatie

Anton Heyboer Stichting heeft haar zetel te Den Ilp. De stichting is bij het handelsregister ingeschreven 

onder nummer 51841932.

1.3.2. Activiteiten

De activiteiten van Anton Heyboer Stichting  bestaan voornamelijk uit het bevorderen van interesse in

en kennis van het werk en leven van de kunstenaar Anton Heyboer door: het verzamelen van en 

tentoonstellen van het werk van de kunstenaar; het verzamelen en bundelen van de door de kunstenaar

geschreven teksten; het produceren of doen produceren van boeken en geschriften over het werk,

de filosofieën en het leven van de kunstenaar, het organiseren van exposities; het verwerven, beheren en 

exploiteren van financiële middelen.

1.3.3. Boekjaar

Het boekjaar is afgesloten op 31 december 2020.

1.3.4. Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgende de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en algemeen

aanvaarde grondslagen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

zijn gebaseerd op historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering van activa

en passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.
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1.4. Algemene grondslagen 

1.4.1. Algemeen

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom 

van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen 

en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn

overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 

worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop 

niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 

economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zei betrekking hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro (€). Bedragen worden gemeld in 1,-, tenzij

anders aangegeven. De euro is de functionele en presentatievaluta van Anton Heyboer 

Stichting.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale

waarde.
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1.5. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1.5.1. Materiële vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder 

aftrek van geaccumeleerde afschrijvingen . 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 

methode op basis van de economische levensduur. 

1.5.2. Vorderingen

De vorderingen worden bij de 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. 

1.5.3. Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt daarmee bij de waardering rekening gehouden.

1.5.4. Kortlopende schulden

Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

1.6. Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding

tot de geschatte kosten van de totaal verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan 

dezelfde periode toegerekend.

Anton Heyboer Stichting

Jaarrapport 2020  7



1.7. Toelichting op de balans

1.7.1. Materiële vaste activa 31-12-20 31-12-19

€ €

Schenking R.B. Canrinus 20-11-2012 33.000 33.000

Schenking R.B. Canrinus 04-12-2012 30.000 30.000

Schenking R.B. Canrinus 31-08-2013 30.000 30.000

Schenking R.B. Canrinus 10-09-2014 31.000 31.000

Schenking R.B. Canrinus 26-06-2015 26.000 26.000

Schenking R.B. Canrinus 2016 49.000 49.000

Schenking R.B. Canrinus 2017 49.000 49.000

Schenking mevr. Piers 10-12-14 wandobject 1962 22.000 22.000

Schenking mevr. Piers 10-12-14 Boek met etsen 1961 16.000 16.000

Schenking mevr. Piers 10-12-14 boeken losbladig 23.000 23.000

Bronzen beelden 6 stuks 2.662 2.662

Rechten gebruik foto 303 303

311.965 311.965

Schenking R.B. Canrinus 20-11-2012

Tekening ''Mijn leven verantwoord'' 1960 5.000 5.000

Ets ''Mijn leven verantwoord'' 1960 8.000 8.000

Ets ''Iedere ets is een gedachteformulering'' 1961 2.500 2.500

'Oorkonde aan Florence'' 1964 1.000 1.000

Ets ''Leven- wereld'' 1960 3.500 3.500

Ets ''Maria'' 5.000 5.000

Ets ''De juiste mens'' 1964 5.000 5.000

Tekening ''Pyreneeën'' 1948 1.000 1.000

Aquarel met blauw ''Ijmuiden haven'' 1953 1.000 1.000

Aquarel met groen ''Ijmuiden vuurtoren'' 1953 1.000 1.000

33.000 33.000

Schenking R.B. Canrinus 04-12-2012

Ets ''Blauw oker'' 1950 7.500 7.500

Ets '' Ruiten'' 1959 3.000 3.000

Ets ''Zittende figuur'' 1961 3.500 3.500

Ets ''Huwelijk aankondiging Yvonne Tilman'' 1959 4.000 4.000

Ets ''Ruiten en circel'' 1960 3.000 3.000

Ets ''Dankbare man'' 1952 5.000 5.000

Ets ''Het tijdloze werk'' 1952 4.000 4.000

30.000 30.000
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31-12-20 31-12-19

Schenking R.B. Canrinus 31-08-2013 € €

Ets ''Nederland'' 1960 3.000 3.000

Ets ''Aankondiging huwelijk 1960 met Maria Brand'' 1960 5.000 5.000

''Spiralen en figuren'' 1961 2.500 2.500

Ets ''Ovalen'' 1960 4.500 4.500

Ets ''De mens en het evenbeeld'' 1954 6.000 6.000

Ets ''Erkenning'' 1952 5.000 5.000

Ets ''Paradijsje- bijenkasten'' 1953 2.000 2.000

Ets ''Heilig is het hart van de vrouw'' 1952 2.000 2.000

30.000 30.000

Schenking R.B. Canrinus 10-09-2014

Ets/collage ''Gezicht der Steen'' 1964 5.000 5.000

Ets ''Alceste (no. 15)'' 1965 5.000 5.000

Collage ''Veilig geplaatst'' 1964 6.500 6.500

Ets/collage ''Polygaam wording'' 1965 5.500 5.500

Ets ''Egoisme'' 1965 5.000 5.000

Ets voorkant/ achterkant 2 platen 1970 4.000 4.000

31.000 31.000

1.7.2. Vorderingen

Omzetbelasting 780 780

Overige vorderingen en overlopende activa 2.500 2.500

3.280 3.280

Van het totaal van de vorderingen en de overlopende activa heeft een bedrag van € 0 een resterende 

looptijd langer dan 1 jaar. 

1.7.3. Liquide middelen 31-12-20 31-12-19

€ €

Banken 8.145 10.737

1.7.4. Overige reserves

€

Stand per 31 december 2019 325.482

Schenking dames Heyboer -

Schenking R.B. Canrinus 2016 -

Schenking mevr. Piers 27-12-2016 -

Schenking R.B. Canrinus 2017 -

Resultaat boekjaar -2.592

Stand per 31 december 2020 322.890
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1.7.5. Kortlopende schulden 31-12-20 31-12-19

€ €

Adminisratie- en advieskosten 500 500

1.8. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er zijn op 31 december 2020 geen andere verplichtingen dan de verplichtingen, die in de balans op

die datum zijn opgenomen.

1.9. Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum hebben geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor het 

verslagjaar plaatsgevonden.
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1.10. Toelichting op de staat van baten en lasten

1.10.1. Verkoop- en overige opbrengsten 2020 2019

€ €

Overige opbrengsten - -

1.10.2. Rentebaten

Rente spaarrekening - -

1.10.3. Overige lasten

Administratie- en advieskosten 1.101 500

Internetkosten 122 71

Overige algemene kosten 1.369 1.690

2.592 2.261

1.10.4. Rentelasten

Bankrente - 166
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1.11. Overige toelichtingen

1.11.1. Leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders

Er zijn geen leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders

verstrekt.

Ondertekening van de jaarrekening

Den Ilp, 9 januari 2023

Het Bestuur

Anton Heyboer Stichting
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