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Inleiding
Voor ligt het jaarverslag van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen, hierna te noemen “de
Stichting”, m.b.t. de ondersteuning van het Museum Vlaardingen en de activiteiten in 2020.
De activiteiten van “de Stichting” -met name de bestuursvergaderingen en daardoor ook de
actiepunten- zijn in verband met de COVID-19 pandemie achter gebleven ten opzichte van
2019, waardoor er slechts één vergadering -op afstand- heeft plaatsgevonden. De jaarrekening
is in die vergadering goedgekeurd.
Uitgangspunten
Om te zorgen dat het jaarverslag afgestemd is met de doelstelling van “de Stichting” is bij het
opstellen van dit verslag van de volgende informatie uitgegaan:
- Doelstelling Stichting Fonds Museum Vlaardingen;
- Presentatie plannen 2020 van het Museum Vlaardingen;
- Het projectenoverzicht van “de Stichting”.
Doelstelling
“de Stichting” heeft als doel:
- Het verwerven van middelen voor vernieuwing, acquisitie, programmering en educatie
ten behoeve van de Stichting Museum Vlaardingen;
- Het faciliteren van de stadskraan;
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Gerealiseerde ondersteuning
Door “de Stichting” is de volgende ondersteuning gerealiseerd:
-

In mei 2019 is er een voorschot betaald en in december 2020 is het restant bedrag aan
de Stichting Stadskraan betaald t.b.v. de ondersteuning van de herbouw en exploitatie
van de Stadskraan Vlaardingen => afgerond en afgesloten.

-

Er zijn door “de Stichting” vijf (5) schilderijen van Arij Pleijsier verworven. Twee (2)
schilderijen zijn schoongemaakt en gerestaureerd en voor één (1) schilderij is een
nieuwe lijst aangekocht => on going proces.

-

Er is een voorschot betaald aan het Museum Vlaardingen t.b.v. het 100-jarig jubileum.
De festiviteiten in het kader van het jubileum zijn echter door de COVID-19 pandemie
door het museum uitgesteld => nog lopend.

-

Er is en financiële bijdrage aan het Museum Vlaardingen gedaan ten behoeve van de
verwerving van twee schilderijen van de Vlaardingse schilder Jan van Reeven =>
afgerond en afgesloten.
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-

In het kader van het afscheid van Jan van de Voort, medewerker van het Museum
Vlaardingen, is er een financiële bijdrage aan het Museum Vlaardingen gedaan t.b.v.
een “afscheidsbundel” => afgerond en afgesloten.

-

In 2019 heeft “de Stichting” een zilveren “Kattenbeker” uit 1932 verworven, welke in
2020 aan het Museum Vlaardingen is geschonken => afgerond en afgesloten.

-

Een aantal jaren geleden is er opdracht gegeven voor een “getuigen-project”. In 2019
is dit “project” in de laatste vergadering van “de Stichting” besproken en besloten is
om dit “project” weer op te laten starten teneinde een afronding in 2020 te realiseren
=> nog lopend.

-

In november is er -in verband met liquiditeitsproblemen- een lening door het Museum
Vlaardingen aangevraagd welke lening door “de Stichting” is verstrekt. In december
heeft het Museum Vlaardingen deze lening reeds terug betaald => afgerond en
afgesloten.

Gerealiseerde schenkingen
Door “de Stichting” zijn in 2020 de volgende schenkingen aan het Museum Vlaardingen
gedaan:
-

1 Juli 2020: schenking van een aquarel van de schilder Arij Pleijsier;
2 Juli 2020: schenking van de zilveren Kattenbeker uit 1932;
21 Juli 2020: schenking van een olieverfschilderij op paneel van de schilder Arij
Pleijsier;
15 December 2020: schenking van drie olieverfschilderijen op paneel van de schilder
Arij Pleijsier.

De datum van de betreffende schenking komt overeen met de datum welke op de
schenkingsovereenkomst is vermeld.
Voor een financiële verantwoording van de ondersteuning en de schenkingen wordt verwezen
naar de jaarrekening.

