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De financiële activiteiten van de stichting in 2019 betroffen vooral de tentoonstelling ‘Place’ in 

het Ministerie van Financiën die op 4 april 2019 werd geopend. Deze voor niet-

rijksambtenaren alleen op uitnodiging toegankelijke tentoonstelling die duurde tot 14 mei 

2019, was vooral bedoeld als eerbetoon aan de medewerkers van de Belastingdienst die 

naar aanleiding van de vermissing van Danaë ervoor hebben gezorgd dat in de toekomst 

beter met vermissing van personen wordt omgegaan. Te zien waren alle ‘Wounded Stones’, 

de video-installatie ‘Radiation’ en de pigmented inkjet prints of piëzografieën Corridor Wujek 

1, 2 en 3 die Danaë heeft ontleend aan de vele films die ze in 2013 in de Poolse kolenmijn 

Wujek te Katowice heeft gemaakt.  

 

De kosten van de tentoonstelling  hangen vooral samen met het opnieuw afdrukken en 

inlijsten van de drie piëzografieën waarvan overigens de helft door een extern fonds is 

vergoed. De kosten van het transport van de kunstwerken zijn volledig vergoed. 

 

 

Staat van baten en lasten over 2019

Verkopen 8,26
Financiële bijdragen fondsen 1.840,07
Financië le bijdragen particulieren 8.350,00
Overige opbrengsten 2,37

Totaal opbrengsten 10.200,70

Kosten
Beheer 216,99
Conservering 0,00
Archivering 0,00
Restauratie 0,00
Tentoonstellingen 3.513,43
Publicaties, website 116,65
Reis- en verblijfkosten 0,00
Inhuur externen 0,00

Afschrijvingen 53,20

Totaal kosten 3.900,27

Saldo winst- en verliesrekening 6.300,43
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De overige uitgaven zoals de kosten van de website spreken voor zich. De website heeft in 

2019 ruim 18.000 bezoekers getrokken. De afschrijving betreft de btw van € 53,20 die in 

2018 in Duitsland is betaald , maar niet eenvoudig is terug te vorderen. 

 

Tegenover de totale kosten van € 3.900,27 staan inkomsten van in totaal € 10.200,70. De 

donaties van particulieren bedroegen in 2019 in totaal € 8.350,-. De financiële bijdragen van 

fondsen betreffen de bijdrage in de kosten van de tentoonstelling in het Ministerie van 

Financiën. Het positieve saldo van € 6.300,43 zorgt voor een forse stijging van het eigen 

vermogen op de balans. 

 

Uit onderstaande balansen blijkt dat positief eigen vermogen stijgt van € 7.540,34 per 31 

december 2018 tot € 13.841,99 per 31 december 2019. Het totaal van de leningen daalde tot 

€ 1.000,-. Het totaal van de liquide middelen en het spaargeld (waarover geen rente werd 

ontvangen) steeg tot € 15.494,37. 

 

 
 

 
 

Balans 31 december 2018
Activa Passiva

terug te ontvangen btw Duitsland 53,20 eigen vermogen 7.540,34
terug te ontvangen btw 75,00 leningen 2.000,00
spaarrekening 10.000,00 vordering Danaë 660,38
liquide middelen 72,52

totaal activa 10.200,72 totaal passiva 10.200,72

Balans 31 december 2019
Activa Passiva

terug te ontvangen btw 8,00 eigen vermogen 13.841,99
spaarrekening 5.000,00 leningen 1.000,00
liquide middelen 10.494,37 vordering Danaë 660,38

totaal activa 15.502,37 totaal passiva 15.502,37


