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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 
geëffectueerd. 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 worden gerealiseerd, heeft hij overgelaten aan de 
Stichting.  
De formulering van deze doelstelling is niet direct gericht op het algemeen nut, terwijl de Anbi-
status, die in de statuten wordt verondersteld, dit wel vereist.  
Het bestuur dient op grond van beide uitgangspunten een weg te kiezen. 
 
Dit eerste 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 2020. Voor 
de vervaldatum dient een nieuw meerjarig beleidsplan te worden vastgesteld.  
 

Herman Nijholt, secretaris 
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1. Stichting Koos van der Sloot 
 
De Stichting Koos van der Sloot is in 2018 enkele malen bijeen geweest en heeft een aantal 
noodzakelijke beslissingen genomen. Er zijn nog geen praktische werkafspraken gemaakt. Ten 
aanzien van de Handelingsbevoegdheid geldt hetgeen hierover in de statuten is vastgelegd, te 
weten: 
 
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 één van de bestuursleden thuis. 

 
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.  
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2. Het ‘eigen’ werk van Koos van der Sloot 
 
Deze collectie bestaat uit werk dat door Koos van der Sloot is gemaakt en niet is verkocht.  
Op 31 december 2018 is ligt al dit werk in opslag, behalve enkele werken, 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. De mogelijkheden, die 
tot op heden zijn besproken, zijn: 
▪ Het (doen) uitgeven, van boek over het volledige oeuvre van Koos. 
▪ Het (doen) organiseren van een overzichtstentoonstelling van het werk van Koos. 
▪ Het zoeken van een locatie voor een permanente expositie bij een ander bestaand museum  
▪ Het ontplooien en financieren van activiteiten, waaraan de naam van Koos is verbonden 
▪ Het uitbouwen van de website of op andere wijze inzetten van de digitale wereld 

 
Het bestuur dient deze onderliggende doelstelling concreet te formuleren, rekening houdend met de 
voorwaarden die aan de Anbi-status worden gesteld. 
Het bestuur dient vervolgens activiteiten te ontwikkelen, waarmee dit doel is gediend.   
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3. Vastgoed 
 
Na de noodzakelijke verkoop van Vredeman de Vriesstraat 46, is Vredeman de Vriesstraat 44 het 
enige resterende vastgoed in eigendom van Stichting Koos van der Sloot. Het is de woning van Koos 
van der Sloot, hij bovendien al zijn werk heeft gemaakt.   
Deze woning vertegenwoordigt een waarde, hij biedt mogelijkheden om hier activiteiten te 
ontwikkelen en het vormt een belasting en kostenpost voor de Stichting.  
 
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 dient te onderzoeken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn voor een bestemming van 
de woning van Koos in het licht van deze bedoelingen. Op basis van de mogelijkheden neemt het 
bestuur een gewogen besluit: 
▪ Een bestemming direct of indirect ten bate van de ‘eigen’ kunst. 
▪ Een bestemming direct of indirect ten bate van de kunst in brede zin. 
▪ Het verkopen van de woning, zodat de opbrengst van de verkoop kan worden bestemd. 
▪ De huidige status, zonder actief gebruik, behalve dat de kunstcollectie hier is gevestigd. (Let 

daarbij op de Anbi eisen) 
 
Zolang de woning in eigendom is van de Stichting, dient deze na behoren te worden beheerd, 
zodanig dat de waarde van de woning en de inboedel, met inbegrip van de kunstcollectie in 
redelijkheid is veiliggesteld. 
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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 waarden, 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 de Koos. (Kennelijk gaat het hierbij niet om ‘eigen’ werk.) 
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 dient zich te buigen over de vraag welke waarde het aan deze collectie wil toekennen, 
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. 
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5. Het economische vermogen van de Stichting 
 
Het vermogen van de stichting bestaat in hoofdzaak uit: 
▪ Contanten op diverse rekeningen. 
▪ De economische waarde van de woning van Koos en de inboedel 
▪ 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: 
 
Naast het verantwoord beheren van dit vermogen, dient het bestuur zich te beraden op welke wijze 
dit vermogen actief zou kunnen worden ingezet. Daarbij zijn een aantal bestemmingen ter sprake 
gekomen: 
▪ De bestemming van de woning van Koos. 
▪ De onder hoofdstuk 4 genoemde activiteiten, in samenhang met het ‘eigen’ van Koos. 
▪ Het ondersteunen van kunst en kunstenaars met stipendia en/of prijzen, waaraan de naam 

van Koos is verbonden. 
 
Het bestuur dient zich te beraden op een mate waarop het vermogen wordt ingezet. Wordt het 
vermogen ingezet om extra vermogen te generen, dat voor bovenstaande doelen kan worden 
ingezet. Of wordt het vermogen verbruikt, al dan niet tot een zeker minimumniveau. 
Het bestuur dient zich te beraden op de wijze waarop het vermogen wordt ingezet. 
Alles binnen de grenzen van de voorwaarden, die aan de Anbi status wordt gesteld. 
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6. Financieel beleid Stichting Koos van der Sloot 
 
De financiële positie van Stichting Koos van der Sloot per 31 december 2018 is in detail beschreven in 
de eindrapportage Executie Testament Koos van der Sloot. Samengevat kan worden gesteld dat de 
Stichting vermogend is. Dit vermogen bestaat uit: 

- Beschikbare tegoeden: €130.751 
- Nog openstaande verplichtingen: - €11.895 
- Op termijn vrijkomende tegoeden t.w.v.:  €69.049 
- Vastgoed: ter waarde van naar schatting €250.000 
- Kunst: ter waarde van naar schatting €50.000 

 
Financieel Beleid:   
▪ Op de korte termijn: 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 realisaties van de door de Stichting te ontwikkelen activiteiten. Met 

het ontwikkelen van Beleid op de hiervoor beschreven onderwerpen, zal dit beleid ook 
financieel worden onderbouwd.  

 
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. 

 
 


