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Verslag van het Bestuur
In 2017 zijn stappen gezet zoals voorgenomen in ons beleidsplan.
Zo werd een convenant gesloten met het bestuur van Museum Jan van der Togt en de eigenaren van
het Museumhuis over de afstemming tussen en de onderlinge versterking van de musea in het Oude
Dorp van Amstelveen.
Er is gestart met het in kaart brengen van het oeuvre van Jan Verschoor in samenspraak met de
verzamelaars van zijn objecten.
De succesvolle expositie ‘Ode aan Jan Verschoor’ in de Schouwburg Amstelveen is in de loop van
het verslagjaar afgesloten. De tentoonstelling heeft duizenden bezoekers bereikt.
Met steun van de stichting werd een expositie van sieraden in het Museumhuis tot stand gebracht.
De website van de stichting is diverse malen met actueel nieuws geüpdatet.
De stichting ontving steun via 5 giften waarmee onze financiële verwachting voor 2017 werd
overtroffen. We zijn daar dankbaar voor omdat vermogensopbouw bijdraagt aan de instandhouding
van de collectie op de lange termijn.
Het bestuur vergaderde in 2017 viermaal en heeft daarnaast diverse informele contacten
onderhouden met Jan Verschoor, het Museumhuis, en Museum Jan van der Togt.
Met ingang van november 2017 is het bestuur uitgebreid met Rein Schurink, voormalig
gemeentesecretaris van Amstelveen. We zijn blij dat een dergelijke ervaren bestuurder met relevante
kennis zich bij ons heeft gevoegd.
Het vermogen per eind 2017 biedt voldoende buffers om de activiteiten die we in 2018 willen
opstarten uit te voeren.
We danken de eigenaren van het Museumhuis voor het beschikbaar stellen van de ruimte voor de
bestuursvergaderingen.
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Pim Mager (Voorzitter)
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Jan Gijsbert Bakker (Penningmeester)
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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. 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
31-12-2017

31-12-2016

Kunstbezit

50.750,00

50.750,00

Liquide middelen

26.032,44

24.033,61

Totaal Activa

76.782.44

74.783,61

31-12-2017

31-12-2016

76.682.44

67.367,75

100,00

7.414,86

76.782.44

74.783,61

Activa

Passiva
Eigen Vermogen
Nog te betalen kosten
Totaal Passiva

De post Kunstbezit betreft zeven objecten die door schenking zijn verkregen in 2015. De objecten zijn
gewaardeerd tegen taxatiewaarde (2015).
Het batig saldo ad € 9.313,69 over 2017 (2016: € 1.047,78) is ten gunste gebracht van het eigen
vermogen.
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Staat van baten en lasten
Begroting
2018

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

7.000,00

11.675,00

7.000,00

5.300,00

Subsidie kunsteducatie

0,00

0,00

5.000,00

3.500,00

Subsidie kunstprojecten

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

50,00

25,88

50,00

57,38

9.050,00

11.700,88

14.050,00

8.857,38

Kosten tentoonstellingen

1.000,00

0,00

1.000,00

3.509,86

Kosten kunstprojecten

3.000,00

0,00

4.500,00

3.997,86

700,00

0,00

500,00

0,00

Kosten Museumhuis

0,00

0,00

1.000,00

0,00

Kunstprijs

0,00

0,00

1.000,00

0,00

850,00

2.196,84

850,00

301,88

0,00

190,35

0,00

0,00

Som der lasten

5.550,00

2.387,19

8.850,00

7.809.60

Saldo van baten en lasten

3.500,00

9.313,69

5.200,00

1.047,78

Baten
Schenkingen en donaties

Overige activiteiten
Ontvangen rente
Som der baten
Lasten

Kosten publiciteit

Algemene kosten
Bankkosten

Van 5 donateurs zijn in 2017 schenkingen (2016: 2) ontvangen waarmee het begrote bedrag ruim
werd overschreden.
Door het ontwerpen en drukken van een informatie flyer over de stichting kwamen de algemene
kosten hoger uit dan begroot.
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