Stichting Marline Fritzius – Jaarverslag 2010
Jan
Een van onze eerste en meest trouwe deelnemers Jan Meijnen werd opnieuw
getroffen door een hersenbloeding. Na een moeilijke verpleeghuisperiode koos
Jan voor euthanasie. We missen zijn altijd vrolijke aanwezigheid.
Atelier
In het Atelier zijn in 2010 zo’n 20 deelnemers wekelijks aan het werk.
Pers en folder
Er verschenen: een folder over het Atelier Marline Fritzius, zes eigen
ansichtkaarten, vier persberichten in plaatselijke kranten, zoals Het
Stadsdeelnieuws. We stonden in de Praatkrant en binnenkort in het
Ateliernieuws, het blad van de Zondagsschilders.
Exposities
Het Atelier Marline Fritzius deed mee aan de driedaagse Open Atelier Route
Westelijke Eilanden en Jordaan in Amsterdam. (185 bezoekers, 8 kunstwerkjes
verkocht), er was een expositie van 5 deelnemers in de binnenstad, en
exposities (met openingen voor familie en vrienden) in het atelier zelf.
Kantoor Brouwersgracht
Er is een kantoortje ingericht, een archief en administratie opgezet, afspraken,
taken van docenten en vrijwilligers worden vastgelegd.
Vrijwilligers
Het atelier kan draaien dankzij onze acht vrijwilligers. Altijd moet er bezetting
zijn van docent én vrijwilliger. Deze gastvrouw of –heer verzorgt thee en koffie,
houdt de boodschappen en kas bij, helpt bij het regelen van vervoer e.d.
Dankzij de vijf nieuwe vrijwilligers kunnen er meer lessen worden gegeven.
Netwerk
We leggen meer contacten en brengen het (verwijs-)netwerk in kaart,
bezoeken revalidatie overtoom, heliomare, afasiecentra, logopedisten,
afasiekoor a’dam, afasietheater, samen verder bijeenkomst, CVA-nazorg
verpleegkundigen etc. Er werden informatiepakketjes verstuurd aan alle
huisartsen in de buurt en diverse contactpersonen in ziekenhuizen. Men heeft
vaak nog nooit van ons atelier gehoord maar iedereen reageert enthousiast.

Hermitage
In 2010 brachten we een bezoek aan de Hermitage. We kregen een rondleiding
(met taart toe) met alle deelnemers, vrijwilligers en docenten. We willen
jaarlijks met z’n allen een keer op stap.
Galerie Marline
In 2010 is hard gewerkt aan de verbouwing van Galerie Marline op
Brouwersgracht 220. De Galerie zal in juni 2011 worden geopend.
Bestuur
In 2010 zijn door andere drukke werkzaamheden afgetreden: Myrddin
Bouwman en Monique Lindhout. Het gehele bestuur kwam drie maal officieel
bijeen, en bestaat uit: Philo Bregstein (voorzitter), Dirk Epke (vanaf 2011
voorzitter- Afasievereniging Nederland), Neel Struijk van Bergen (secretaris),
Otto Beelaerts van Emmichhoven (penningmeester), Hans van Hessen.

