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1.1 Bestuursverslag 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cultuur in Nederland in de ruimste zin des woords, 
meer in het bijzonder de bevordering van kunst. De stichting doet dit door middel van het uitreiken van
een prijs, één keer in de twee jaar, als erkenning en aanmoediging van een toptalent in de kunsten in 
Nederland. 
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een geldbedrag van € 50.000 en € 50.000 voor de
bekostiging van de publicatie van een boek en/of de organisatie van een tentoonstelling in de breedste
zin van het woord, alsmede een trofee. 

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 2018 is op 27 september 2018 uitgereikt aan Erik van Lieshout, 
beeldend kunstenaar te Rotterdam. 
De jury roemt het werk van Erik van Lieshout vanwege het radicale, het persoonlijke en het 
confronterende karakter. Hij gaat op zoek naar de pijnpunten van de maatschappij in zijn eigenzinnige
tragikomische stijl. Het werk is altijd even sterk, blijft groeien en is puur: het kent geen zendingsdrang.
Van Lieshout gaat de dialoog aan met groepen mensen uit de samenleving, ook met diegenen waar 
meestal met een boog omheen wordt gelopen: bewoners van achterstandswijken, verslaafden, zwervers
en aanhangers van extreem rechts of links. Hij stelt kwesties aan de orde als drugs, seks, geweld en 
doorgeschoten regelgeving. Erik van Lieshout schuwt geen enkel taboe of precaire situatie, integendeel,
hij gaat er recht op af en zoekt de dialoog. 

In 1988 is de kunstprijs voor het eerst toegekend. Naar aanleiding daarvan heeft het Van Abbemuseum 
de tentoonstelling '' 30 jaar Heinekenprijs voor de Kunst '' georganiseerd. 
Van de 16 winnaars waren er in totaal 75 werken te zien in het Van Abbemuseum van 14 juli tot en met
30 september 2018. De stichting heeft een groot deel van de kosten van deze tentoonstelling 
gefinancierd ter promotie van de kunstprijs. 

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: 
• C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter 
• R.H. Meppelink, secretaris 
• P.A. Akkerman, penningmeester 
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2.1 Balans per 31 december 2018 

(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Panden 1 84.245 90.055

Vlottende activa

Vorderingen
Rekening-courant Stichting Alfred
Heineken Fondsen

2 
2.387.563 2.783.302

Overlopende activa 3 0 432

2.387.563 2.783.734

2.471.808 2.873.789

PASSIVA

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 4 2.395.808 2.672.789

Kortlopende schulden
Nog te betalen prijzengeld 75.000 200.000
Te betalen muziekrechten 1.000 1.000

76.000 201.000

2.471.808 2.873.789
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017
€ €

Lasten
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen 5.810 5.810
Huisvestingskosten 5 6.138 4.397
Kosten prijsuitreiking en jurering 81.738 16.819
Prijzengeld 0 100.000
Kosten tentoonstelling 30 jaar Kunstprijs 323.968 0

Som der lasten 417.654 127.026

Saldo van baten en lasten (417.654) (127.026)
Financiële baten en lasten 6 140.673 146.464

Resultaat (276.981) 19.438

Bestemming saldo van baten en lasten

Vrij besteedbaar vermogen (276.981) 19.438
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cultuur in Nederland in de ruimste zin des woords,
meer in het bijzonder de bevordering van kunst. De stichting doet dit door middel van het uitreiken van
een prijs, één keer in de twee jaar.

De prijs bedraagt € 50.000 en een publicatie en/of tentoonstelling ter waarde van € 50.000 en is bestemd
voor een kunstenaar die al enige bekendheid of erkenning geniet en voor wie de prijs een steun is in
zijn/haar ontwikkeling als erkenning en aanmoediging van toptalent in de kunsten in Nederland. Alleen
beeldend kunstenaars woonachtig in Nederland komen voor de prijs in aanmerking. De prijs wordt
toegekend door een door het bestuur daartoe uitgenodigde onafhankelijke instelling.

De Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst is opgericht op 3 december 1979 bij notariële akte.

De Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 41200492. 

Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft en vanwege specifieke werkzaamheden niet in
concurrentie treedt met soortgelijke ondernemingen, is zij niet onderworpen aan
vennootschapsbelasting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Het jaarverslag is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor kleine rechtspersonen (RJk), kleine
organisaties-zonder-winststreven.

Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
De baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Daarnaast kan er vermindering plaatsvinden als er sprake is van een eventuele bijzondere
waardevermindering.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus transactiekosten
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus een eventuele benodigde
voorziening voor oninbaarheid.
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Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na
de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Financiële baten en lasten
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende vordering.
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2.4 Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa

1  Panden

Panden
€

Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 232.403
Cumulatieve afschrijvingen (142.348)

Boekwaarde per 1 januari 2018 90.055

Mutaties 
Afschrijvingen (5.810)

Saldo mutaties (5.810)

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 232.403
Cumulatieve afschrijvingen (148.158)

Boekwaarde per
31 december 2018 84.245

Afschrijvingspercentages 2,5%

Dit betreft het appartementsrecht 's Gravelandseveer 10-lll te Amsterdam.

De woning is verzekerd via de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex.

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

2  Rekening-courant Stichting Alfred Heineken Fondsen
Rekening-courant Stichting Alfred Heineken Fondsen 2.387.563 2.783.302

Met de Stichting Alfred Heineken Fondsen is een rentevergoeding van 5,5% per jaar overeengekomen.

3  Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 0 432
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Passiva 

2018 2017
€ €

4  Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 2.672.789 2.653.351
Uit resultaatverdeling (276.981) 19.438

Stand per 31 december 2.395.808 2.672.789

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Stichting is met een ex-werknemer overeengekomen dat deze, tot aan het moment van overlijden
dan wel eerder vertrek, vrij van huur mag blijven wonen in het appartement 's Gravelandseveer 10-III te
Amsterdam dat eigendom is van de stichting. De economische huurwaarde van het appartement
bedraagt € 24.000 per jaar (exclusief servicekosten).
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst (2017: idem).

2018 2017
€ €

5  Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen 2.767 1.280
Bijdrage Vereniging van Eigenaren 3.371 3.117

6.138 4.397

6  Financiële baten en lasten

Dit betreft interest over de rekening-courant vordering met Stichting Alfred Heineken Fondsen. Er is een
rentevergoeding van 5,5% (2017: idem) per jaar overeengekomen.

Amsterdam, 

C.L. de Carvalho-Heineken P.A. Akkerman R.H. Meppelink
#klant1 #klant2 #klant3
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