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Verslag van het Bestuur
2018 was voor de Stichting Jan Verschoor een succesvol jaar, zowel qua inkomsten als qua
activiteiten. Schenkingen van 4 donateurs bedroegen gezamenlijk ruim meer dan begroot. We
danken deze donateurs van harte voor hun bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de
stichting.
In het Museumhuis werden met steun van de stichting activiteiten georganiseerd zoals de
tentoonstelling van ‘sieraden voor het huis’ van Jan Verschoor, een ontvangst voor relaties rondom
de tentoonstelling van Eugène Brands en een tentoonstelling met als thema ‘retrospectief op Jaap
Egmond’.
In het aanpalende museum Jan van der Togt vond een directiewisseling plaats en werd het Bestuur
omgevormd tot een Raad van Toezicht. Deze verandering heeft geen direct gevolg voor de stichting
maar een goede samenwerking blijft van belang voor zowel het museum, het Museumhuis als de
stichting. Na een kennismaking tussen bestuur en directeur/bestuurder is een hoopgevend begin
gemaakt van een nieuwe, constructieve relatie.
De stichting is lid geworden van ondernemersvereniging ‘Het Oude Dorp’ van Amstelveen. Het
lidmaatschap onderstreept de ambitie van de stichting om in combinatie met het Museumhuis meer
zichtbaar te worden in Amstelveen.
In 2019 zullen de activiteiten worden voortgezet op een vergelijkbare basis als in 2018. De financiële
middelen geven ruimschoots de gelegenheid om de plannen ten uitvoer te brengen.
In het verslagjaar vergaderde het bestuur viermaal waarbij tijdens slechts een vergadering een
bestuurder afwezig was. In verband met het verhoogde activiteitenniveau is een vrijwilliger
aangetrokken.
In november bereikte het bestuur het droevige bericht dat mevrouw Lia Kraan - Schippers is
overleden. Lia was vanaf het eerste begin van het Museum Jan van der Togt betrokken bij het
museum en zij was ook een belangrijke donateur van onze stichting. We zijn haar dankbaar voor
haar vriendschap en bijdrage aan de stichting.
We danken de eigenaren van het Museumhuis voor het beschikbaar stellen van de ruimte voor de
bestuursvergaderingen en de activiteiten van de stichting.

Amstelveen, 6 maart 2018
Het Bestuur
Pim Mager (voorzitter)
Bart Onclin (secretaris)
Jan Gijsbert Bakker (penningmeester)
Rob Brünnmayer (lid)
Ruud Lapré (lid)
Rein Schurink (lid)

© Jan Verschoor 2019

2

Stichting Jan Verschoor, Amstelveen
Jaarverslag 2018

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
31-12-2018

31-12-2017

Kunstbezit

50.750,00

50.750,00

Liquide middelen

60.132,64

26.032,44

110.882,64

76.782,44

31-12-2018

31-12-2017

110.716,54

76.682,44

166,10

100,00

110.882,64

76.782,44

Activa

Totaal 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 € 34.034,10 over 2018 (2017: € 9.313,69) is ten gunste gebracht van het eigen
vermogen.
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Staat van baten en lasten
Begroting
2019

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

100.000,00

40.275,00

7.000,00

11.675,00

Subsidie kunsteducatie

0,00

0,00

0,00

0,00

Subsidie kunstprojecten

0,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

2000,00

0,00

50,00

3,40

50,00

25,88

101.000,00

40.278,40

9.050,00

11.700,88

Kosten tentoonstellingen

5.000,00

3.499,15

1.000,00

0,00

Kosten kunstprojecten

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

500,00

0,00

700,00

0,00

Kosten Museumhuis

0,00

0,00

0,00

0,00

Kunstprijs

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.535,92

850,00

2.196,84

250,00

209,23

0,00

190,35

Som der lasten

10.750,00

6.244,30

5.550,00

2.387,19

Saldo van baten en lasten

90.250,00

34.034,10

3.500,00

9.313,69

Baten
Schenkingen en donaties

Overige activiteiten
Ontvangen rente
Som der baten
Lasten

Kosten publiciteit

Algemene kosten
Bankkosten

Van 4 donateurs zijn in 2018 schenkingen (2017: 5) ontvangen. Het begrote bedrag werd ruim
overschreden. Voor 2019 is in de begroting rekening gehouden met een reeds geaccepteerd legaat.
Door verbeteringen aan de website en door de vergoeding van een vrijwilliger kwamen de algemene
kosten hoger uit dan begroot.
Amstelveen, 6 maart 2018

Pim Mager (voorzitter)

Bart Onclin (secretaris)

Jan Gijsbert Bakker
(penningmeester)

Rob Brünnmayer (lid)

Ruud Lapré (lid)

Rein Schurink (lid)
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