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Verslag van het Bestuur
De belangrijkste gebeurtenis in 2019 voor de stichting was het daadwerkelijk ontvangen van het
legaat van Mevrouw Lia Kraan-Schippers. Lia overleed helaas in november 2018. Zij was vanaf het
eerste begin betrokken bij Museum Jan van der Togt (nu: Museum JAN), dat nauw verbonden is aan
onze stichting. We zijn blij met het geldbedrag en de werken die zij ons nagelaten heeft.
Uit de nalatenschap zullen twee glaswerken worden geschonken aan Museum JAN om te worden
tentoongesteld. De overige werken zullen op een later moment in Museumhuis JAN worden
tentoongesteld.
In het verslagjaar werd het beleidsplan geactualiseerd voor de periode tot en met 2022. Het
beleidsplan is opgenomen op de website van de stichting. Het bestuur is actief betrokken geweest bij
activiteiten die plaatsvonden in het Museumhuis en het museum. Zo is bijgedragen aan de
presentatie over de kunst van Jaap Egmond, het evenement over het leven en werken van Rob
Brünnmayer en de ontvangst van het bestuur van de stichting Eugène Brands naar aanleiding van
een tentoonstelling in het museumhuis. De website werd actueel gehouden en via sociale media
werden regelmatig updates gestuurd van activiteiten in en rond het museum en Jan Verschoor.
Aandachtspunt voor het bestuur is de renovatie van het “schooltje” door de gemeente Amstelveen. In
het schooltje zijn de ateliers van Jan Verschoor en Rob Brünnmayer ondergebracht.
Bestuurslid Bart Onclin nam na 7 jaar afscheid van de stichting. Het bestuur is hem dankbaar voor de
inzet als secretaris van de stichting. Jan Gijsbert Bakker combineert sinds het vertrek van Bart de rol
van penningmeester met die van secretaris. Deze combinatie is in de statuten van de stichting
toegestaan.
Met het legaat en de waarde van de werken heeft de stichting een eigen vermogen dat de ruimte
biedt om langere tijd het werk van Jan Verschoor onder de aandacht van het publiek te houden en
daarmee de doelstelling van de stichting te dienen. De werken die nu in het bezit van de stichting
zijn, ondersteunen de doelstelling van de stichting en kunnen daarom niet zomaar worden verkocht.
Het bestuur meent dat er naast middelen voor de jaarlijkse activiteiten voldoende vermogen in de
stichting aanwezig moet zijn om voor langere tijd een ruimte te kunnen veiligstellen waarin de werken
en het leven van Jan onder de aandacht kunnen worden gebracht.
Het bestuur dankt Jan Verschoor en Rob Brünnmayer voor het beschikbaar stellen van het
Museumhuis voor activiteiten en vergaderingen van de stichting.
Amstelveen, 28 april 2020
Het Bestuur
Pim Mager (voorzitter)
Jan Gijsbert Bakker (secretaris/penningmeester)
Rob Brünnmayer (lid)
Ruud Lapré (lid)
Rein Schurink (lid)
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Financieel verslag
Algemeen
De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34173346.
De stichting heeft als doelstelling het stimuleren van kwalitatief goede abstracte driedimensionale
kunst in het algemeen en die van de beeldhouwer Jan Verschoor in het bijzonder.
De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van giften van donateurs.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten en uitgaande van continuïteit van de stichting. Tenzij bij de betreffende grondslag
voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts verwerkt voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voorafgaand aan het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Alle bedragen zijn in €.
Balans per 31 december

Activa
Kunstbezit
Vaste activa
Liquide middelen
Vooruitbetaalde kosten
Totaal Activa

Passiva
Eigen Vermogen
Nog te betalen kosten
Totaal Passiva

31-12-2019

31-12-2018

108.250,00
2.155,95
149.381,95
98,00
259.885,90

50.750,00
0,00
60.132,64
0,00
110.882,64

31-12-2019

31-12-2018

259.464.50
421,40
259.885,90

110.716,54
166,10
110.882,64

De post Kunstbezit betreft zeven objecten die door schenking zijn verkregen in 2015 en 15 objecten
verkregen uit een legaat in 2019. De objecten worden in het jaar van verkrijging getaxeerd en voor de
getaxeerde waarde opgenomen.
Het batig saldo ad € 149.368,53 over 2019 (2018: € 34.034,10) is ten gunste gebracht van het eigen
vermogen.
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Staat van baten en lasten

Baten
Schenkingen en donaties
Subsidie kunsteducatie
Subsidie kunstprojecten
Overige activiteiten
Ontvangen rente
Som der baten
Lasten
Kosten tentoonstellingen
Kosten kunstprojecten
Kosten publiciteit
Algemene kosten
Afschrijvingen
Bankkosten
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Begroting
2020

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

1.000,00
0,00
0,00
950,00
5,00
1.955,00

157.600,00
0,00
0,00
0,00
1,38
157.601,38

100.000,00
0,00
0,00
950,00
50,00
101.000,00

40.275,00
0,00
0,00
0,00
3,40
40.278,40

5.000,00
3.000,00
10.000,00
7.500,00
750,00
250,00
26.500,00
-24.545,00

620.57
0,00
0,00
7.302,58
718,00
212,27
8.853,42
148.747,96

5.000,00
3.000,00
500,00
2.000,00
0,00
250,00
10.750,00
90.250,00

3.499,15
0,00
0,00
2.535,92
0,00
209,23
6.244,30
34.034,10

In 2019 is er een legaat ontvangen en een bijdrage van een donateur (2018: 4 donateurs). In de
begroting van 2019 was rekening gehouden met een geaccepteerd legaat. De omvang daarvan is in
2019 vast komen te staan.
In totaal zijn de kosten onder de begroting gebleven. De algemene kosten namen toe door een
stijging van de kosten IT-ondersteuning, de vergoeding voor een vrijwilliger en de huur van een
opslaglocatie voor kunstobjecten die tijdelijk niet getoond worden.
In 2020 zullen de kosten toenemen door activiteiten en door een bijdrage aan de kosten van een
boek over Jan Verschoor.
Amstelveen, 28 april 2020
Pim Mager (voorzitter)

Jan Gijsbert Bakker
(secretaris/penningmeester)

Rob Brünnmayer (lid)

Ruud Lapré (lid)

Rein Schurink (lid)
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