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Algemeen 
 
“Stichting Collecties Familie Oudemans-van Straaten” is opgericht op 30 april 2020. De stichting is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 77937791. In de 
dagelijkse uitvoering wordt de “Stichting Collecties Familie Oudemans-van Straaten”  afgekort tot 
“Stichting COFOS”. 
 
Vestiging: Borgesiusweg 1 
  9698 XS WEDDE 
  Nederland 
 
Status:  Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
KvK-nummer:  77937791 
RSIN:   861205807 
website: http://www.collectiesoudemansvanstraaten.nl/ 
e-mailadres: collectiesoudemansvanstraaten@gmail.com 

 

Bestuurssamenstelling 

Bestuursleden (onbezoldigd): 
 
Voorzitter: de heer Th.C.W. Oudemans 
Secretaris: mevrouw H.M. Oudemans-van Straaten 
Penningmeester: mevrouw G.A.H. Schoenmaker 
Algemeen bestuurslid: mevrouw M.-L. B. John 
 
Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur. 
 
Beloningsbeleid 
 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve 
van de stichting gemaakte onkosten declareren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutaire doelstelling 
 
De Stichting heeft ten doel het behouden, beheren en presenteren van de collecties 
van de familie Oudemans-van Straaten, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
De Stichting kan haar doel nastreven met alle wettige middelen, waaronder met 
name door: 
a. het organiseren of het doen organiseren van bijeenkomsten en activiteiten; 
b. het aantrekken van de daartoe geëigende middelen; 
c. het samenwerken met publieke- en private partijen; 
c. alle andere wettige middelen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 
Beleidsplan 
 
De Stichting COFOS is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting heeft 
geen winstoogmerk en dient geen particulier of individueel belang. 
 
De collectie van de Stichting COFOS bestaat uit replica’s, afgietsels, modellen en fossielen van (delen 
van) diverse (dino)sauriërs.  
De Stichting draagt zorg voor het onderhoud en de eventuele restauratie van de collectie. 
Het doel is om de huidige collectie in stand te kunnen houden en voor publiek toegankelijk te kunnen 
maken.  
De Stichting is voornemens om haar collectie in de komende jaren uit te breiden. De kwalitatieve 
toevoeging aan de collectie en completering van de bestaande collectie vormen de grondslagen voor 
de te nemen besluiten inzake de aanschaf van items ter uitbreiding van de collectie.  
 
De financiering voor het realiseren van de doelstelling van de stichting zal bestaan uit subsidies, 
fondsen en donaties/giften. Voor het verkrijgen van deze middelen zal gebruik gemaakt worden van 
de diensten van een derde partij, die zich heeft gespecialiseerd in deze facetten van financiering.  
 
De Stichting COFOS brengt een deel van haar collectie in Museum “Het Dinosaurium”, gevestigd te 
Wedde, onder.  
“Het Dinosaurium” heeft een officiële museumregistratie. Dit museum is in april 2021 gereed en zal 
dan voor publiek worden opengesteld.  
 
De Stichting COFOS onderschrijft de doelstelling van museum “Het Dinosaurium”:  
 
Het eerste doel is: bezoekers op een laagdrempelige, innovatieve, (inter) actieve en speelse maar 
wetenschappelijk correcte wijze te informeren over de evolutie, de betekenis van de dinosauriërs, het 
verschil tussen plantenetende en vleesetende dinosauriërs en de interactie van de dinosauriërs met 
hun omgeving, met name planten en bomen in het tijdperk van het Maastrichtien.  
Het tweede doel is: bezoekers laten kennismaken met Nederlandse sauriërs uit het Maastrichtien. 
 
Museum Tenaxx wil door middel van interactieve presentaties, tentoonstellingen, activiteiten 
en spellen bezoekers – met name kinderen – laten kennismaken met deze thema’s. 
 
 
 



Activiteitenoverzicht 2020 
 
Oprichting: 
Op 30 april 2020 is de Stichting COFOS officieel opgericht en geregistreerd bij de kamer van 
Koophandel te Groningen.  
In 2020 heeft de Stichting de status van culturele ANBI ontvangen.  
 
Museumregistratie: 
De Stichting heeft zich ingezet voor museum “Het Dinosaurium” voor het verkrijgen van de 
museumregistratie. Hiertoe diende een hoeveelheid documenten opgesteld en aangeleverd te 
worden. De stichting COFOS heeft zich hier belangeloos voor ingezet, omdat de museumregistratie 
bijdraagt aan de waarborging en tentoonstellingsmogelijkheden van de collectie. 
 
Bankrekening: 
Voor de stichting is een bankrekening aangevraagd bij de ABN AMRO. Dit is echter een tijdrovend 
proces, waarbij een aantal formele procedures gevolgd dienen te worden, alvorens er een IBAN 
toegekend kan worden. Op 31 december van het boekjaar was er nog geen IBAN ontvangen, deze 
wordt in 2021 ontvangen. 
 
Collectie: 
De privé collectie van de familie Oudemans-van Straaten is geschonken aan de Stichting COFOS.  
De bestaande collectie is vastgelegd in een collectielijst die foto’s en gedetailleerde gegevens bevat 
omtrent de herkomst, aanschaf, ouderdom, afmeting en staat van onderhoud. 
De items zijn tegen geschatte waarde opgenomen in de activastaat van de Stichting. Voor de 
waardebepaling is gebruik gemaakt van passende referentiekaders. 
 
Documenten: 
Ten behoeve van de ANBI status, de museumregistratie en het verkrijgen van een bankrekening is 
er een hoeveelheid documenten opgesteld en een reeks formulieren ingevuld, onder andere: 
- meerjarig beleidsplan 
- bestuurdersverklaring 
- veiligheidsbeleid 
- personeels-en vrijwilligersbeleid 
- meerjarig collectieplan 
- presentatie -en educatiebeleid 
- formulier aanvraag ANBI 
- Integriteitsverklaringen bestuursleden 
- vergunningen 
- lijst met potentiële fondsen 
- leenovereenkomsten 
- collectieregistratie -en informatieplan 
- verklaring inzake uiteindelijke belanghebbende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balans 
 
Balans per 31 december 2020 

    saldo 30-04-2020 saldo 31-12-2020  
        
Materiële activa       

 Collectie  € 0  € 1.910  
        

Totale activa    € 0  € 1.910 

        

        
Eigen vermogen         

 Eigen vermogen   € 0  € 1.910 

        
Totale passiva    € 0  € 1.910 

 
Winst -en Verliesrekening 
 
Winst -en verliesrekening over 2020 

Giften/donaties  € 5.152  
    
Opbrengsten  € 5.152 

     
Verkoopkosten  € 48   
Overige algemene kosten € 3.194   
      
Totaal bedrijfskosten  € 3.242 

      
Bedrijfsresultaat   € 1.910 

     
Rentekosten en dergelijke kosten € 0   
Totaal financiële baten en lasten  € 0 

     
Resultaat    € 1.910 

 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting algemeen 
 
Grondslagen voor de balanswaardering 
 
Algemeen: 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Materiële vaste activa: 
De materiële vaste activa worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 
jaarlijks gecorrigeerd voor waardevermeerderingen, eventuele cumulatieve afschrijvingen en 
bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs omvat de initiële aankoopprijs vermeerderd 
met alle rechtstreeks toerekenbare kosten. Afschrijvingen worden ten laste van het resultaat 
gebracht volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur, rekening 
houdend met de geschatte restwaarde.  
 
Vorderingen: 
De vorderingen betreffen vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar. De vorderingen worden 
opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen: 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan. Het betreffen de direct 
opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 
 
Kortlopende schulden: 
Kortlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Deze worden, voor 
zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. 
Langlopende schulden: 
Langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Deze worden, voor 
zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen: 
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Netto omzet: 
Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde activiteiten. 
Opbrengsten worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische 
voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze 
goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
Bedrijfskosten: 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 



 
Afschrijvingen: 
Afschrijvingen worden ten laste van het resultaat gebracht volgens de lineaire methode op basis van 
de geschatte economische levensduur, rekening houdend met de geschatte restwaarde.  
Boekwinsten of boekverliezen bij verkoop van activa zijn in de afschrijvingen inbegrepen, voor zover 
deze niet in mindering zijn gebracht op de investeringen. 
 
Financiële baten en lasten: 
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 
 
Toelichting Balans en Winst -en verliesrekening 
 
Materiële Activa: 
De materiële Activa bestaat uit de collectie die door de familie Oudemans-van Straaten in 2020 aan 
de Stichting is overgedragen. 
 
Giften en donaties: 
De post giften en donaties bestaat uit de waarde van de geschonken collectie en de ontvangen 
bekostiging van de oprichting -en onderzoeksfase. 
 
Verkoopkosten: 
De verkoopkosten bestaan uit de kosten voor het registreren van de domeinnaam. 
 
Overige Algemene kosten: 
Deze post bestaat uit de oprichtingskosten en advieskosten. 
 
 
 
 


