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Algemene gegevens fonds
Naam

De Ottema-Kingma Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 0 0 8 5 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

info@oks.nl

Website (*)
RSIN (**)

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

L. Oldersma

Secretaris

Mevrouw drs. K.H. de Bruin-Frederiks

Penningmeester

mr. drs. A. Offringa

Algemeen bestuurslid

Mevrouw drs. H.F. van der Palm

Algemeen bestuurslid

Mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De OKS heeft ten doel de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al
hetgeen dat van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied,
waaronder ook het dienen van de Heemschutgedachte in Leeuwarden en in Fryslân, in
de ruimste zin genomen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het beleid van de OKS is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. De OKS
doet dat door de volgende activiteiten:
• de aankoop van objecten ten behoeve van de Friese musea; het financieel
ondersteunen van publicaties, onderzoeken en andere projecten die binnen de
doelstelling van de stichting vallen;
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van de doelstelling,
o.a. door het financieren van een bijzondere leeropdracht op het gebied van de
kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen;
• het organiseren van symposia.
De OKS heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden
besteed conform de doel•stelling. De OKS werft niet actief fondsen. Voor het
beloningsbeleid wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is beschreven.
De administratie van de OKS wordt gevoerd door het eigen secretariaat en de
financiële administratie door het accountantskantoor Smids & Schakel te Leeuwarden.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De OKS is een vermogensfonds waarbij het rendement wordt gebruikt voor
bovengenoemde uitgaven. De OKS doet niet aan fondsenwerving. Incidenteel ontvangt
de OKS legaten en nalatenschappen.

03 van 05

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De gelden worden besteed middelen de financiering van projecten die vallen binnen de
doelstelling, die de OKS zelf genereert of door derden worden gegenereerd. Daarnaast
doet ze aankopen van voorwerpen die passen binnen de Collectie Fryslân en
vervolgens in bruikleen worden gegeven aan Friese erfgoedinstellingen. Tevens
ondersteunt ze subsidieverzoeken ten aanzien van initiatieven die passen binnen de
doelstelling van de OKS. De OKS houdt vermogen aan middels diverse beleggingen
en (spaar)rekeningen.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wel kunnen zij
een vacatievergoeding ontvangen voor elke bijgewoonde bestuursvergadering conform
artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (Staatsblad 2009,
nr. 50). Verder kunnen zij gemaakte kosten declareren.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De OKS heeft:
- zeven objecten verworven voor de Collectie Fryslân;
- 63 voorwerpen voor tijdelijke tentoonstellingen in bruikleen gegeven;
- een aantal voorwerpen laten restaureren;
- 13 subsidieverzoeken gehonoreerd;
- de Ottema-Kingma leeropdrachthouder (bekleed door prof.dr. Johan de Haan) aan de
Radboud Universiteit Nijmegen ondersteund;
- Buitenpromovendus van het Biografie Instituut van de Rijks Universiteit Groningen
(mr. drs. Antoon Ott) ondersteund voor zijn dissertatie in de vorm van een biografie van
Nanne Ottema;
- de database en website van de OKS onderhouden, waarmee onder meer de collectie
is vastgelegd t.b.v. beheer en is ontsloten voor publiek.
Reguliere activiteiten, zoals de organisatie van een jaarlijks symposium, kon vanwege
de corona-crisis geen doorgang vinden.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

860.181

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

0

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

860.181

Overige baten

€

470.629

Totale baten

€

1.330.810

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

152.188

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

–

€
€

+

€

–

€

0

€

€

+

–
0

€

+

€

0

€

€

250.000

0

€

€

€

27.991

€

€

Administratiekosten algemeen

€

20.259

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

€

ICT kosten

€

0

€

€

Bestuurskosten

€

11.457

€

€

Communicatiekosten

€

0

€

€

Financiële kosten

€

0

€

€

Afschrijvingen

€

0

€

€

Overige lasten

€

36.771

Totale lasten

€

248.666

0

Lasten

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

1.082.144

€

100.000

€

350.000

+
€

0

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

-350.000
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De gerealiseerde baten komen voor een groot deel op conto van ongerealiseerde
koersresultaat.
De operationele lasten vertoonden het gebruikelijke beeld. Beoordeeld naar solvabiliteit
en liquiditeit biedt de financiële positie van OKS een zeer bevredigend beeld. Haar
middelen zijn toereikend voor het realiseren van haar beleidsdoelstellingen.

Open

