Jaarverslag Stichting Jan Verschoor 2015/2016
Het jaar 2015/2016 was een bijzonder jaar voor Stichting Jan Verschoor. De naamgever trad
met ingang van 1 maart 2016 terug als directeur van het Museum Jan van der Togt, een
museum dat hij mede heeft opgericht en heeft geleid sinds de oprichting meer dan 25 jaar
geleden. Een werkelijk knappe prestatie. Hoewel niet direct van invloed op de activiteiten
van de stichting leidt deze veranderde positie tot een herijking van de activiteiten van de
stichting in samenspraak met de nieuwe directeur en het bestuur van het museum. De
herijking van de activiteiten heeft in het tweede gedeelte van het verslagjaar een belangrijk
deel van de agenda van het bestuur bepaald.
In het verslagjaar hebben zich de volgende wisselingen in het bestuur voorgedaan. Marten
de Bruine heeft het bestuur verlaten. Het Bestuur dankt Marten voor zijn jarenlange actieve
en geïnteresseerde bijdrage aan de stichting. Jan Gijsbert Bakker is toegetreden en heeft het
penningmeesterschap overgedragen gekregen van Ruud Lapré.
De collectie van de stichting is gegroeid door een schenking van Jan Verschoor van enkele
foto’s van zijn werk. De foto’s zijn gemaakt ten behoeve van een tentoonstelling van het
werk van Jan Verschoor in de Schouwburg Amstelveen die in het tweede halfjaar
plaatsvond. De stichting heeft een kleine financiële bijdrage geleverd aan de
tentoonstelling.
In de tentoonstelling ‘Verstilde beweging’ was het werk van Jan Verschoor te zien in de
historische omgeving van Landgoed Kasteel Keukenhof. De grote overzichtstentoonstelling
‘25 jaar Jan’ toonde werk van Jan Verschoor in Museum Jan van der Togt in samenhang met
het afscheid van Jan als directeur van het museum. Bij deze gelegenheid is een zaal in de
uitbreiding van het museum vernoemd naar Jan Verschoor. Voorts hebben vele bezoekers
het atelier bezocht van Jan Verschoor en Rob Brünnmayer.
Een langlopend programma om leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis te laten
maken met ruimtelijke beeldende kunst is afgerond. Het programma werd financieel
ondersteund door de Gemeente Amstelveen en is positief ontvangen. Afrekening heeft in
het jaar plaatsgevonden.
Om het nieuwe elan van de Stichting Jan Verschoor te onderstrepen heeft de stichting een
eigen flyer uitgegeven, waarin de samenhang van het museum, de stichting Jan Verschoor
en het museumhuis wordt toegelicht. Het museumhuis wordt frequent opengesteld voor
publiek door de eigenaren Jan Verschoor en Rob Brünnmayer en is toegankelijk via het
Museum Jan van der Togt op zaterdagen en zondagen. Dit heeft geleid tot extra bezoekers
voor het Museum Jan van der Togt.
1

Het bestuur is voornemens in 2017 een nieuw meerjaren beleidsplan op te stellen.
Onverminderd zal de insteek zijn om het werk van Jan Verschoor onder de aandacht te
houden bij het publiek. Het bestuur is dankbaar dat zij voor haar activiteiten het
museumhuis steeds mag gebruiken. Het bestuur verwacht dat het komend jaar de
beschikbare middelen voldoende zijn om de geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.
Amstelveen, juli 2017
Het Bestuur
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