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Voorwoord

Beste vrienden,
2014 was een jaar waarin er veel te doen was in museum Jan van der Togt. Wij hebben elkaar in
het museum kunnen treffen bij diverse openingen van tentoonstellingen, bij lezingen, muzikale
optredens, speciale rondleidingen en workshops. Soms waren er veel Vrienden en soms was de
groep wat kleiner, maar het waren allemaal zeer geslaagde activiteiten, uiteraard mede door de
altijd weer hartelijke ontvangst en prima verzorging.
Graag wil ik daarvoor de harde werkers van het museum bedanken: Jan Verschoor, Rob
Brünnmayer, Tomas Hillebrand, Sem van Riel, Marianne Bouwman en al die betrokken
vrijwilligers. Steeds maar weer nieuwe tentoonstellingsonderwerpen vinden, beschikbare ruimte
zo optimaal mogelijk inrichten, activiteiten bedenken, de winkel bemensen en zorgen dat het
publieksbezoek goed verloopt! Zonder hen was dit alles onmogelijk.
Hoe hebben wij als Vrienden dit jaar het museum gesteund? Het museum richt zich op het
instandhouden en verder uitbreiden van de collectie glaskunst en heden-daagse beeldende
kunst, én het op alle mogelijke manieren presenteren daarvan aan een breed publiek. Uw
financiële bijdrage heeft het mogelijk gemaakt om:
V
de exploitatiekosten van enkele tentoonstellingen (deels) te betalen. Daardoor heeft
“een breed publiek” kunnen genieten van bijzondere kunstobjecten.
V
bijzondere activiteiten in het museum te organiseren. Daarmee hopen we voor ‘nieuwe’
bezoekers de drempel die mensen soms lijken te ervaren om een museum in te stappen
een beetje minder hoog te maken. Daarnaast proberen we hiermee u als Vriend vanuit
verschillende invalshoeken nader kennis te laten maken met moderne kunst en te
betrekken bij het museum.
Wij streven ernaar ook dit kalenderjaar weer regelmatig activiteiten te organiseren in het museum waardoor u en hopelijk ook nieuwe bezoekers elkaar daar vaak zullen treffen. Gedurende
het jaar is er wel een extra hindernis te nemen omdat er ‘om de verbouwing heen’ zal moeten
worden gewerkt. Er zal dus het uiterste worden gevraagd van medewerkers en vrijwilligers!
Als dat achter de rug is, zal het museum echter nog meer mogelijkheden voor activiteiten te
bieden hebben. Daarom overwegen we om bij u te inventariseren of u geïnteresseerd bent
in een speciaal programma, dat een aantal activiteiten omvat. Ook overwegen we te inventariseren welke kunstvorm uw bijzondere interesse heeft. Wellicht kunnen we aan de hand daarvan in de toekomst voor specifieke groepen Vrienden ook specifieke activiteiten realiseren.
Welke concrete vorm onze ondersteuning van het museum dit jaar zal krijgen, is nog niet te
zeggen. We weten echter zeker dat uw financiële bijdrage en uw regelmatige enthousiaste
aanwezigheid ook in 2015 weer zeer waardevol voor het museum zullen zijn. Mede namens het
museum en de overige bestuurleden van onze Stichting, wil ik u graag hartelijk bedanken voor
uw steun in het verleden. We hopen ook dit jaar op die steun te kunnen rekenen!
Tot ziens in het museum,
Angelique Bakker
Voorzitter

Onze activiteiten in beeld

Tentoonstelling “Vriendengeschenken”

Alexander Drozdov speelt piano bij de prachtige bloemenfoto’s van Bas Meeuws
(met veel dank aan onze trouwe Vriend Mieke Gorter voor de organisatie)

Workshop “In het spoor van Jan Verschoor”, geopend met een videopresentatie in de zaal waar
een deel van de KLM tentoonstelling te bewonderen was.

Artworkshop voor (klein)kinderen van Vrienden

4. Financiële verslaglegging

Saldo januari 2014							

€ 45.488

Inkomsten in 2014							

€ 20.155

Uitgaven in 2014
(inclusief betalingen m.b.t. geschonken objecten 2013)

€ 37.663

Saldo december 2014						

€ 27.980

Onze inkomsten bestaan uit vriendenbijdragen en eenmalige stortingen voor een lidmaatschap
voor het leven. Daarnaast ontvangen wij een reeks jaren geld uit een geschonken
koopsompolis. Ook prijzen wij ons gelukkig met een regelmatige stroom donaties van
bedrijven en bezoekers.

5. Doelstelling vrienden van Museum Jan van der Togt
Museum Jan van der Togt is opgericht door de in 1995 op 89-jarige leeftijd overleden Jan van
der Togt. Van der Togt was in zijn werkzame leven oprichter en directeur van de Tomadofabriek.
(Van der To-gt Ma-ssaprodukten Do-rdrecht). Zijn verzameling hedendaagse kunst heeft hij
ondergebracht in een stichting die zijn museum beheert. In 1992 werd het museum geopend.
De collectie is opgebouwd uit drie deelverzamelingen: (sculpturaal) glaskunst, beeldhouwwerken en schilderkunst. Naast het tonen van de vaste collectie verzorgt het museum (verkoop-)
tentoonstellingen van bekende en minder bekende kunstenaars.
Museum Jan van der Togt hecht er veel waarde aan om Vrienden te hebben: vrienden staan
dicht bij het museum en tonen door hun lidmaatschap hun verbondenheid met de collectie en
de activiteiten die er plaatsvinden.
Gedurende de afgelopen jaren zijn de financiële bijdragen van de Vrienden aan het museum
gebruikt om extra activiteiten te ontplooien, kleinere voorzieningen aan te brengen,
tentoonstellingen mogelijk te maken en objecten aan te schaffen. Het museum biedt de
Vrienden een aantal faciliteiten, dat hen in staat stelt de activiteiten op de voet te volgen, of
tegen gereduceerde prijs kunstwerken aan te schaffen.
Het Museum Jan van der Togt ontvangt geen structurele overheidssubsidie. De directie en de
vrienden zorgen dat de exploitatie jaarlijks sluitend is.

