
 
 
 
Donateursbrief Stichting Jan Verschoor 
 
Beste geïnteresseerde in de Stichting Jan Verschoor en het Museumhuis, 
 
Dank voor uw belangstelling voor de werkzaamheden van de stichting Jan Verschoor. In dit 
document lichten we de doelstellingen van de stichting nader toe. Uit de toelichting zal 
blijken dat uw financiële steun onontbeerlijk is en we beschrijven in welke vorm u die 
financiële bijdrage zou kunnen doen. 

Doelstellingen van de Stichting Jan Verschoor 
Het doel van de stichting is uitgewerkt in een beleidsplan dat op de website van de stichting 
(www.stichtingjanverschoor.nl) te vinden is. De hoofddoelstelling van de stichting is het 
stimuleren van kwalitatief goede abstracte driedimensionale kunst in het algemeen en die 
van de beeldhouwer Jan Verschoor in het bijzonder. Uit deze doelstelling vloeien afgeleide 
doelen en activiteiten voort. De belangrijkste daarvan is het bevorderen dat het werk van Jan 
Verschoor permanent publiekelijk wordt getoond. Dat gebeurt nu doordat werken van Jan 
Verschoor onderdeel zijn van de vaste collectie van Museum Jan van der Togt en in het 
naastgelegen Museumhuis worden getoond. De Stichting Jan Verschoor wil graag borgen 
dat dit langjarig zo zal blijven. 
Daarnaast ondersteunt de stichting initiatieven om de werken van Jan Verschoor op andere 
locaties aan het publiek te tonen. Voorts bouwt de stichting een eigen collectie van objecten 
op die ook in bruikleen gegeven kunnen worden. 

Financiële uitdagingen 
Museum Jan van der Togt en het Museumhuis ontvangen beide geen structurele 
overheidsbijdrage en zijn dus voor hun voortbestaan afhankelijk van betalende bezoekers, 
giften en donateurs. Dit maakt de toekomst onzeker. De stichting streeft er daarom naar 
eigen expositieruimtes te verkrijgen die langjarig ter beschikking staan om de werken van 
Jan Verschoor te kunnen tonen. Dat zou op termijn het Museumhuis kunnen zijn, dat nu nog 
in bezit is van Jan Verschoor en Rob Brünnmayer, en/of een andere locatie, bij voorkeur in 
het Oude Dorp van Amstelveen, de plek waar Jan Verschoor immers zo mee verbonden is. 
Het exposeren van objecten geeft hoge kosten: de collectie moet geconditioneerd worden 
bewaard en getoond en er zijn bijkomende kosten zoals transport en verzekering. Financiële 
bijdragen via giften en nalatenschappen maken het mogelijk dat we initiatieven kunnen 
nemen om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. 

http://www.stichtingjanverschoor.nl/


Uw bijdrage 
U kunt uw financiële bijdrage op verschillende manieren leveren. Door eenmalige of 
periodieke schenkingen van geld of door schenkingen van objecten voor de collectie. 
 

Giften bij leven 
De Stichting Jan Verschoor is een culturele ANBI stichting en dat geeft fiscale voordelen 
voor de gever. Als gever kunt u uw eenmalige of periodieke gift bij leven aftrekken van de 
inkomstenbelasting. U mag voor de aftrek uw gift verhogen tot 125% van het werkelijk 
geschonken bedrag.  
Voor een periodieke gift moet u een schenkingsakte laten opstellen waarin wordt vastgelegd 
dat u minimaal 5 jaar jaarlijks een bedrag zal schenken aan de stichting.  
Een eenmalige gift bij leven is ook tegen 125% van het geschonken bedrag aftrekbaar van 
de inkomstenbelasting maar dan moet de gift minimaal 1% en mag de gift maximaal 10% 
van uw verzamelinkomen bedragen om in aanmerking te komen voor aftrek.  
De Stichting Jan Verschoor hoeft geen schenkbelasting af te dragen, hoe groot uw 
schenking ook is, dus uw schenking komt volledig ten goede aan de doelstellingen van de 
stichting. U kunt met een schenking vanaf € 2.500 ook een apart fonds oprichten dat uw 
naam draagt. U kunt dan zelf bepalen waaraan de gelden besteed kunnen worden. 
Uiteraard vermelden we in dat geval bij de objecten die gekocht zijn of de activiteiten die met 
geld uit het fonds zijn ondersteund, de naam van de gever. 
 

Nalaten 
In uw testament kunt u goede doelen, zoals culturele instellingen opnemen. Een culturele 
instelling, zoals de Stichting Jan Verschoor, kunt u dan tot (mede)erfgenaam of legataris 
benoemen. De stichting als culturele ANBI stichting betaalt over deze verkrijging geen 
erfbelasting. Hierdoor komt de nalatenschap volledig ten goede aan de doelstellingen van de 
stichting. 
U kunt in uw testament kiezen voor een erfstelling of een legaat. Bij de erfstelling bepaalt u 
een percentage dat uit de nalatenschap wordt geschonken aan de stichting. Bij een legaat 
bepaalt u zelf wat u wilt nalaten aan de stichting, bijvoorbeeld een vooraf omschreven 
bedrag. 
Er is ook de mogelijkheid om specifieke objecten na te laten aan de stichting. Dit kan via een 
codicil. 
Uw notaris kan u helpen bij de uitwerking van de details maar ook het bestuur van de 
stichting staat u met haar kennis en ervaring graag bij.  
 

Bruikleen 
Als stichting willen wij graag een zo groot mogelijke variëteit van objecten van Jan 
Verschoor aan het publiek tonen. Hierin kunt u bijdragen door objecten voor korte of langere 
tijd in bruikleen of vruchtgebruik te geven. 
Dit kan zowel bij leven als daarna. Het object blijft dan in eigendom van u of uw erven en de 
stichting kan het object voor een vastgestelde periode ten toon stellen. We zullen in een 
geval van bruikleen of vruchtgebruik specifieke afspraken met u maken over de duur en de 
met het tentoonstellen samenhangende kosten.  



Tot slot 
In dit document hebben we kort onze doelsteling uiteen gezet en de manier waarop u daarin 
financieel kunt bijdragen. Mocht u vragen hebben aarzelt u dan niet contact op te nemen 
met een van onze bestuursleden. Hun contactgegevens vindt u op de website van onze 
stichting (www.stichtingjanverschoor.nl ). 
Elke bijdrage is van harte welkom maar het belangrijkste is dat u net zoveel plezier heeft van 
de objecten van Jan Verschoor als wij dat hebben. Uw bijdrage kan het mogelijk maken ook 
anderen in dat plezier te laten delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur van de stichting Jan Verschoor 
 
Amstelveen september 2018 
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