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Verslag van het Bestuur
Het jaar 2021 werd helaas wederom overheerst door de gevolgen van Corona. Musea
moesten lange tijd gesloten blijven, waardoor ook daaraan gekoppelde activiteiten van de
stichting kwamen te vervallen.
In het verslagjaar verscheen het boek ‘Jan Verschoor’ dat een overzicht geeft van leven en
werk van de kunstenaar. Het stichtingsbestuur is verheugd dat het project zo positief is
ontvangen. We hebben van de Rabobank Amstel & Vecht, de Gemeente Amstelveen en
Stichting Jaap van Harten fonds bijdragen ontvangen die de uitgave van het boek mogelijk
hebben gemaakt. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor.
Door de Stichting Collectiebeheer Lapré werden 6 twee dimensionale werken geschonken.
We zijn gevers zeer dankbaar voor de giften die zij doen die het mogelijk maken om ook op
langere termijn invulling te geven aan de doelstelling van de stichting.
Het bestuur vergaderde in het boekjaar driemaal waarbij alle bestuurders aanwezig waren.
Naast de formele vergaderingen waren er twee sessies waarin door het bestuur is gesproken
over strategische vraagstukken. De gesprekken werden gehouden in samenhang met
gesprekken met vertegenwoordigers van Museum JAN over de toekomst op langere termijn.
De stichting Jan Verschoor is nauw verweven met het Museum JAN. In 2021 werd deze
verbondenheid nog eens bevestigd door een notitie van de directie van het Museum waarin
een gezamenlijk toekomstperspectief wordt geschetst.
We danken de eigenaren van het Museumhuis voor het om niet beschikbaar stellen van de
ruimte voor het houden van de bestuursvergaderingen en voor het tentoonstellen van een
deel van de collectie van de stichting.
De bestuurssamenstelling bleef in het verslagjaar ongewijzigd.
Amstelveen, 6 april 2022
Het Bestuur
Pim Mager (voorzitter)
Jan Gijsbert Bakker (secretaris/penningmeester)
Rob Brünnmayer (lid)
Rein Schurink (lid)
Rob van den Helder (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
2021

2020

Activa
Kunstbezit

223.250,00 223.250,00 Eigen Vermogen
719,95

98,00

355.185,97 341.392,64

1.437,95

131.136,02 145.700,43 Nog te betalen kosten

Vooruitbetaalde kosten
Totaal Activa

2020

Passiva

Vaste activa
Liquide middelen

2021

18,00

29.093,74

98,00

355.203,97 370.486,38 Totaal Passiva

355.203,97 370.486,38

Toelichting bij de balans
Kunstbezit
In het verslagjaar zijn via een gift van de Stichting Collectiebeheer Lapré 6 objecten
verkregen, waarmee de stichting in totaal 40 werken in bezit heeft. De objecten worden voor
de getaxeerde waarde opgenomen. De in 2021 verkregen werken moeten nog worden
getaxeerd.
De objecten worden zoveel mogelijke getoond, onder andere in het Museumhuis dat de
ruimte om niet beschikbaar stelt.
Vaste activa
De vaste activa betreft een laptop die in 4 jaar lineair wordt afgeschreven.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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Vooruitbetaalde kosten
De vooruitbetaalde kosten betreffen de huur van een depot.
Eigen vermogen
Het batig saldo ad € 13.793.13 over 2021 (2020: € 81.928.14) is ten gunste gebracht van het
eigen vermogen.
Nog te betalen kosten
De nog te betalen kosten betreft bankkosten.
Staat van baten en lasten
Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020
Baten
Schenkingen en donaties

1.000,00

10.000,00

10.000,00

125.000,00

Subsidie kunstprojecten

1.000,00

3.593,97

0,00

0,00

Overige activiteiten

1.000,00

6.957,50

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

20.551,47

12.500,00

125.000,00

Kosten tentoonstellingen

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

Kosten kunstprojecten

1.500,00

0,00

1.500,00

35.563,50

Kosten publiciteit

1.500,00

501,41

1.500,00

853,85

Algemene kosten

7.500,00

5.317,75

6.000,00

5.742,84

Afschrijvingen

750,00

718,00

750,00

718,00

Bankkosten

250,00

220,98

250,00

193,67

14.000,00

6.758,14

12.500,00

43.071,86

-11.000,00

13.793,33

0,00

81.928,14

Ontvangen rente
Som der baten

Lasten

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Toelichting bij de staat van baten en lasten
Baten
Onder schenkingen donaties valt een gift in geld ter algemene besteding binnen het doel van
de stichting.
De Subsidie kunstprojecten betreft een bijdrage van Stichting Jaap Harten Fonds in de
kosten van het boek Jan Verschoor dat in 2021 is uitgegeven.
Onder overige activiteiten zijn de bijdragen van de Gemeente Amstelveen, de Rabobank
Amstel en Vecht en opbrengsten van de verkoop in beperkte kring van het boek.
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Lasten
Mede door de beperkingen voortkomende uit de genomen CoViD maatregelen zijn in het
verslagjaar geen tentoonstellingen georganiseerd.
De kosten voor kunstprojecten betroffen in 2020 gemaakte kosten gemaakt voor de uitgave
van een boek over het werk en leven van Jan Verschoor. Het boek is in 2021 verschenen.
De kosten voor publiciteit betreffen kosten gemaakt voor het in stand en actueel houden van
de website.
De algemene kosten bestaan voornamelijk uit kosten gerelateerd aan IT en vergoeding voor
de inzet van een vrijwilliger.

Amstelveen, 6 april 2020

Pim Mager (voorzitter)

Jan Gijsbert Bakker
(secretaris/penningmeester)

Rob Brünnmayer (lid)

Rob van den Helder (lid)

Rein Schurink (lid)
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