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Bestuursverslag

Oorsprong

De stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award is ontstaan uit de stichting Denijmi, zijnde een stichting
die haar oorsprong heeft in de nalatenschap van de heer Jan Nijland uit Den Dolder overleden in
1998. De stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award is pas ontstaan na het overlijden van zUn
echtgenote in 2010 door oprichting vanuit de Stichting Denijmi welke laatstgenoemde stichting werd
opgericht in het door overlijden van kracht wordende testament van de heer Jan Nijland.

Het werkzame leven van de heer Jan Nijland heeft bestaan uit zijn werken voor en in het
bioscoopbedrijf (opgericht door zijn vader). Hij was mede daardoor in zijn leven sterk betrokken bij
het Nederlandse Bioscoopwezen in de ruimste zin.

Het was dus niet verwonderlijk dat een deel van de nalatenschap van de heer Jan Nijland een
bestemming zou vinden in deze wereld. Te meer daar aan hem in het verleden een belangrijke prijs
was toegekend voor al zijn verdiensten op dat gebied en wel de Zilveren Roos. Een prijs (toen) met
internationale allure.

Daarmee was de basis voor de naam van deze stichting gelegd en het idee dat er een nieuwe Zilveren
Roos zou moeten zijn. En aldus vond de oprichting van de stichting plaats in 2012 met de reglementen
voor de toekenning van de Zilveren Roos en het Zilveren Roosje. De ANBI-toekenning volgde
aansluitend.

Beleïd

Het beleidsplan van de stichting bevat onder meer de volgende tekst:
Het stichtingsbestuur laat zich ter vervulling van de doelstelling van de Stichting waar nodig bijstaan
door deskundigen name is voor de selectie en beoordeling van de kandidaten voor de periodiek toe te
kennen ‘Jan Nijland Zilveren Roos Award’ een jury samengesteld uit deskundigen afkomstig uit de
bioscoop- en filmdistributie brandheldere jury vervult haar werkzaamheden op basis van een daartoe
door het stichtingsbestuur in samenwerking met de brancheorganisaties opgesteld reglement. De
leden van de jury ontvangen geen betaling voor het vervullen van deze functie.

Het bestuur van de Stichting streeft ernaar om van de periodieke toekenning van de ‘Jan Nijland
Zilveren Roos Award een jaarlijkse traditie te maken. De ‘Jan Nijland Zilveren Roos Award’ werd op 8
januari 2013, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de bioscoop -en filmdistributie brancheorganisaties
NVB, NVF en FPN, in het Pathé Tuschinski bioscoop-en filmtheater te Amsterdam, voor het eerst
uitgereikt.
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Activiteiten 2020

Ook in 2020 vond op 8 januari de uitreiking van de Zilveren Roos en het Zilveren roosje (voor het jaar
2019) in Amsterdam in genoemd theater plaats. De Roos werd toegekend aan filmmaker Paul
Verhoeven, het Roosje werd toegekend aan Martin Koolhoven. Voor de details wordt verwezen naar
het juryrapport, waaruit op 8 januari werd geciteerd.

Na deze activiteit begin 2020 (en de uitkering van de aan de prijzen verbonden gelden) werd het land
en zeker ook het bioscoopwezen getroffen door de Corona Pandemie. Voor de stichting zelf had dat
niet direct gevolgen. Er werd nog vergaderd, jaarstukken 2019 goedgekeurd. Maar vooral in de
bioscoopwereld waren de gevolgen van de Corona-pandemie (sluiten van bioscopen) ingrijpend. De
verdere ontwikkelingen (later weer beperkte toegang tot bioscopen) werden op de voet gevolgd.
Na de zomer werd al wel duidelijk dat maat afgewacht moest worden of er bepaalde activiteiten zoals
in het verleden mogelijk zouden zijn. Premières werden uitgesteld, Paul Verhoeven - die zijn Zilveren
Roos nog overhandigd zou moeten krijgen - had de aandacht ergens anders bij.
Naarmate het jaar vorderde (en na overleg in het bestuur van de stichting), bleek dat een
bijeenkomst als in de jaren daarvoor met de nieuwjaarsreceptie in januari 2021 uitgesloten zou zijn.
Al met al genoeg ontwikkelingen om ook in overleg met de jury tot de conclusie te komen dat er over
het jaar 2020, geen uitreiking van zilveren rozen zouden zijn op een nieuwjaarsbijeenkomst in 2021
(die dan ook niet werd gehouden).

Het was de eerste keer in het bestaan van de stichting dat er geen toekenning van de Zilveren Roos of
het Zilveren roosje werd toegekend.

Beleggingsbeleid

Ook in 2020 is het vermogen van de stichting in beheer gegeven aan (en gebleven bij) de ABN Amro-
bank met welk tenminste twee keer per jaar wordt vergaderd om het beleid op het beleggingsgebied
van de stichting te evalueren en opnieuw vast te stellen.

Er werd inzake deze beleggingszaken in 2020 overgeschakeld naar een matig offensief regiem. Dit om
toch enigszins een behoorlijk resultaat met de beleggingen te halen. Hoewel bekend is dat het risico
bij dit regiem ook groter is (maar toch aanvaardbaar, naar de mening van het bestuur). Dat was in
het jaar 2020 echter met een verliesgevend resultaat omdat de beurs over het hele jaar geen goede
resultaten had.

Conclusie mag toch zijn dat de stichting in 2020 het best mogelijke resultaat heeft laten zien. Voor
2021 mogen, zoals we er nu in mei 2021 naar kijken, betere resultaten worden voorzien. De invloed
van de pandemie in verband met de pandemie als gevolg van COVID-19 is er niet of nauwelijks.

Doel van het beleggingsbeleid voor de stichting is het vermogen in stand te houden om te bereiken (of
dat te proberen) van het rendement van het vermogen de bedragen die aan de prijs van de Zilveren
Roos zijn verbonden, te kunnen voldoen.
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Bestuur

In het bestuur vonden in 2020 geen wijzigingen plaats. Er werd in goede sfeer vergaderd en overlegd.
Voor het jaar 2021 kunnen we op dit moment (mei 2021) alleen maar hopen (en een beetje
vertrouwen) dat er over het jaar 2021 weel wel een toekenning van de prijzen zal zijn. Dan uitte
reiken begin januari 2022.

De bestuurssamenstelling was bij het begin en het einde van het jaar 2020 gelijk en wel als volgt:
Voorzitter: M.J.Bruna, Secretaris/Penningmeester: J.P.Dierkens Schuttevaer, Bestuurslid: G.E.H.
Tutein Nolthenius.
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

Activa

2020 2019

€ € € €

Vlottende activa
Vorderingen 1.193 1.606
Effecten 780.194 788.876
Liquide middelen 161.949 196.351

Totaal van vlottende activa 943.336 986.833

Totaal van activa 943.336 986.833
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Stichting Jan Nijland Zflveren Roos Award, Utrecht

Pass iv a

2020 2019

€ € € €

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 937.965 983.049

Kortiopende schulden 5.371 3.784

Totaal van passiva 943.336 986.833
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Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award, Utrecht

Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €
Resultaten uit vermogen (3.945) 130.274

Overige lasten 41.139 40.037

Resultaat toegevoegd (onttrokken) aan het stichtingskapitaal (45.084) 90.237
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Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award, Utrecht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award is statutair gevestigd in Utrecht en is ingeschreven bij het
Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 54776414. De feitelijke activiteiten van de
stichting vinden plaats op de Sweelincklaan 84, 3723 JH te Bilthoven.

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op

In de staat van baten heeft Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award geen begrotingscijfers
opgenomen, daar het bestuur van Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award dit om wille van de
functie van de begroting niet zinvol acht.

Doelstellingen van de stichting

Voor de doelstelling van de stichting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Continuïteit van de activiteiten

De stichting heeft vanaf het boekjaar 2020 te maken met de gevolgen van het coconavirus. Dit heeft
voor de stichting geresulteerd in een daling van de waarde van de effectenportefeuille. Echter, door
de aanwezige financiële buffer, verwacht de stichting geen gevolgen voor de voortzetting van de
activiteiten.

Vorderingen

De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen, 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.

Effecten

De beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet
gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden in
de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Liquïde middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award, Utrecht

Kortiopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te tekenen transactiekosten. De kortiopende schulden worden
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is
dit meestal de nominale waarde.

Resultaten uit vermogen

Onder resultaten uit vermogen wordt verstaan de opbrengsten en kosten over het belegd vermogen,
alsmede de (on) gerealiseerde koersresultaten op dit belegd vermogen die toegerekend kunnen
worden aan het verslagjaar.

Baten in natura in de vorm van goederen of diensten worden tegen reële waarde verwerkt in de staat
van baten en lasten.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbestand

Bij de stichting was zowel in 2020, als in 2019, geen personeel in dienst.


