Jaarverslag 2014
Atelier Marline Fritzius
In 2014 is Atelier Marline Fritzius in Amsterdam weer gegroeid. We zijn 51
weken, 8 dagdelen per week open. Er schilderen of boetseren wekelijks 49
mensen met afasie bij ons.
Mickey Philips
Mickey, in 2012 afgestudeerd aan de kunstacademie in Utrecht, versterkt vanaf
april ons team als vierde docent. Op donderdagmiddagen geeft zij les.
Evert Guldemont
Ruim 5 jaar kwam Evert, met zijn houten paneeltjes onder de arm, wekelijks
schilderen in ons atelier. Op 23 januari 2014 overleed Evert. ‘T was een
markant mens stond er op zijn overlijdensbericht. Samen met vele vrienden
hebben we Evert begraven bij Conny op het mooie kerkhofje vlakbij zijn huis.
We missen Evert nog steeds.
Ook anderen verlaten ons atelier. Meestal omdat het door
gezondheidsproblemen niet meer haalbaar is te komen. Liesbeth Gerits
overleed in september van 2014. De dinsdaggroep behoudt goede
herinneringen aan lieve Liesbeth, veel te jong getroffen door een hersentumor
en haar lijden zo dapper gedragen. Ook overleed Frans Bensdorp in september.
Frans verbleef door zijn snel progressieve ziekte al enige tijd in een
verpleeghuis. Op zijn rouwkaart prijkte een prachtig werk dat hij in 2013 in ons
atelier schilderde.
Expositie vrijdagmiddaggroep (april)
In april exposeert de vrijdagmiddaggroep. De feestelijke opening voor vrienden
en familie vindt plaats op 6 april. Beeldhouwer en docent Janko Berman vertelt
over de verschillende makers van het werk en hoe iedereen zijn eigen stijl heeft
ontwikkeld.
Expositie Dinsdagmiddaggroep (mei)

25 mei is de opening van de expositie waar het werk van onze dinsdagmiddag
deelnemers is te zien. Een gezellige, druk bezochte middag, met eigen
gebakken taarten, thee en wijn en hapjes. Docent Janko opent de
tentoonstelling en vertelt over het werk.
Open Kunstroute Westelijke Eilanden (juni)
Het Atelier Marline Fritzius is 3 dagen open voor bezoekers tijdens de 30ste
Open Kunstroute Westelijke Eilanden Amsterdam. Op 7,8 en 9 juni ontvangen
we zo’n 87 bezoekers in ons atelier. Het werk Upside-down van Herman Bodt
vertegenwoordigt ons op de Centrale Expositie in het Veem.
Het Internationaal Afasiecongres (juni)
18 tot en met 21 juni is er een tentoonstelling van werk van deelnemers van
ons atelier tijdens het internationale afasiecongres in Den Haag. Speciale rol
speelt het werk van Hans van Buuren.
Expositie Fred Louwaard (juli)
Van 4 tot en met 6 juli exposeert Fred Louwaard, een van onze deelnemers,
met prachtig werk in een galerie in Amsterdam West. Velen bezoeken de
expositie ter ere van Freds 70ste verjaardag. Het werk maakte Fred in ons
atelier.
Expositie Vreugdehof (augustus–oktober)
Atelier Marline Fritzius exposeert in De Vreugdehof, van 15 augustus tot 10
oktober 2014. Centraal staat het schilderwerk van ‘’onze maandag-Hansen’’:
Hans Ponsen en Hans Bergshoeff. Het (boetseer)werk is van: Odette
Langenhoff, Jettina van den Bos, Betty Heijst, Pieter Ledder, Marjon Poort,
Gerdien Buisman, Edward Reuser en anderen.
Tijdens de opening 22 augustus om 14.00 uur komt Huib van Vlaardingen van
Muzikaal Mokum met een accordeonist zingen.
Familiedag Afasiecentrum Amsterdam ( november)
Atelier Marline Fritzius geeft onder leiding van Bettina IJland een workshop
tijdens de familiedag van het Afasiecentrum Amsterdam. Familieleden ervaren
hoe het is om met hun niet dominante hand te schilderen.

Vrijwilligers
Ons team is in 2014 versterkt met 3 nieuwe vrijwilligers. Het team bestaat nu
uit 16 vrijwilligers en 4 docenten (kunstenaars en vrijwilligers van de
schildergroepen elders in Nederland niet mee gerekend). In november dit jaar
vond het jaarlijkse team-eten plaats bij restaurant DOS. Het bestuur vergezelde
ons.
De toegepaste EHBO-les en de overleggen worden heel goed bezocht,
waarvoor dank.
Vanaf 2015 ontvangt het team ieder kwartaal een Nieuwsbrief. Verder zijn de
team-overleggen vanaf 2014 gescheiden: voor de vrijwilligers en de docenten
apart. Dit omdat het team te groot wordt.
Kernwaarden-onderzoekje
Dit jaar vroegen we ons team welke waarden in ons atelier voorop staan.
Een aantal trefwoorden die steeds terugkomen zijn: gastvrijheid, plezier,
warmte, openheid, ontspannen sfeer, creativiteit, kunstzinnigheid. Iemand
omschreef ons atelier als een “creatieve huiskamer”.
Op de vraag wanneer een bijeenkomst geslaagd is, antwoordt een ieder in min
of meer dezelfde bewoordingen: Wanneer onze cursisten een prettige ochtend
of middag hebben gehad. Of: “Wanneer we ieder voor zich en gezamenlijk met
plezier hebben gewerkt”.
Pers/PR
Steeds meer instellingen, sociale wijkteams, NAH specialisten in A’dam e.o. zijn
op de hoogte van ons bestaan. Het blijven investeren in het bekend maken van
ons atelier bij het netwerk blijkt waardevol. We houden een praatje voor de
STAQ kwaliteitskring, een netwerk van logopedisten/afasietherapeuten. Er gaat
een mailing met folder naar alle huisartsen van de huidige deelnemers. Er
verschijnt een artikel in het Vakblad voor Logopedisten, in
Hersenletselmagazine, en in de Jordaankrant.

Onze AtelierMarlineFritzius-facebookpagina , die wij als platform gebruiken om
het werk van onze deelnemers te laten zien, wordt steeds beter bezocht en
wordt zeer gewaardeerd.
Zomeruitje
Ons zomeruitje met alle deelnemers van het atelier op 9 september vindt
plaats in het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe. Met dank aan de
Museumplusbus! Voor de rondleiding wordt de groep in 3 groepen opgedeeld.
De inmiddels traditionele gezellige lunch maakt dat mensen uit de
verschillende groepen elkaar weer ontmoeten. Afsluitend flaneren we in
groepjes door de prachtige beeldentuin…
Afasie-schildergroepen in Nederland
(Mede) dankzij onze stichting zijn er in 2014 buiten Amsterdam 15 permanente
schildergroepen voor mensen met afasie in: Groningen, Hoogeveen, Hoorn,
Almere, Maassluis, Capelle aan den IJssel, Venlo, Apeldoorn, Utrecht,
Eindhoven, Spijkenisse en Oud-Beijerland. De deelnemers worden begeleid
door kunstenaars. In 2014 zijn de aanvraag- en verslagformulieren aan onze
website gekoppeld.
Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen met afasie met plezier en
toewijding een ontwikkeling in het werk doormaken. Er is weer verschillende
malen in het land geëxposeerd.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Marline Fritzius in 2014 bestaat uit: Dirk Epke
(tijdelijk voorzitter), Jeanette Bos (secretaris), Otto Beelaerts van Emmichhoven
(penningmeester), Neel Struijk van Bergen (lid), Roelien Bastiaanse (lid), Philo
Bregstein (als adviseur betrokken).
Het gehele bestuur kwam vier maal officieel bijeen.

Verkorte staat van baten en lasten 2014
Baten
Inkomsten uit effecten
Rentebaten
Huurinkomsten
Diverse baten

510.229
1.186
64.974
260
_______
576.649

Lasten
Subsidies en schilderlessen
Beheerkosten

124.780
68.396
_______
-193.176
_______

Resultaat

383.473

