jaarverslag 2014
bestuur

Coen v. d. Heiden trad toe tot het Dagelijks Bestuur, met als aandachts
gebied Thematismos, waarbij hij met name aandacht zal besteden aan
verbreding van de inhoud en het bereiken van de jongere generatie
middels ons blad. Het gedachtegoed leeft zeker bij de jongere generatie,
gezien de vele verzoeken uit alle windstreken om informatie en
publicaties.
Coen v.d. Heiden trad tevens toe tot de werkgroep Vrienden en fungeert
als aanspreekpunt voor de buitenlandse contacten.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2014 driemaal. Daarnaast kwam het
Algemeen Bestuur eenmaal bijeen.
Het bestuur blijft zich intensief inzetten om financiële middelen te
verwerven om de doelen die de Stichting zich heeft gesteld te bereiken.
Daartoe heeft zij dit jaar een aanvang gemaakt met de samenstelling
van een actieplan “Van Erfgoed naar Inspiratie” met als doel fondsen te
verwerven.
Ook het archiefproject, inclusief de digitale ontsluiting, is in dit actieplan
opgenomen.

van der laandag

De Van der Laan dag vond plaats op 1 februari in SintLucas te Boxtel.
Caroline Voet hield een voordracht “Tussen de lijnen en haar marges.
Ruimtelijke systematiek in het werk van Dom Hans van der Laan”.
Tiziana Proietti gaf een lezing getiteld “The intelligibility of
Dom Hans van der Laans Saint Benedict Abbey in Vaals”.
Dick Pouderoyen gaf een lezing getiteld “Maatbeperking na Van der Laan”.
Tot slot ging Arnoud Geux in gesprek met Bossche School architecten
Frans Ruijs en Gerard Wijnen.
Het aantal deelnemers bedroeg 71.
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onderwijs en
onderzoek

vriendenkring

Caroline Voet organiseerde van 28 – 30 maart een studieweekend –
expertmeeting “Het Plastische Getal in de praktijk. De ontwerpnamiddagen
van de CKA(Cursus Kerkelijke Architectuur)” in de Abdij Roosenberg
in Waasmunster (B). Doel was uitwisseling over het werken met het
plastische getal in de architectuurpraktijk. Samenkomst met enkele
oud-leerlingen van de CKA en enkele onderzoekers, die elk een ontwerp
toelichtten.
Caroline blijft zich inzetten om haar studenten in Sint Lucas te
enthousiasmeren voor het gedachtegoed van Hans van der Laan.
Op 27 september vond de Vriendenexcursie plaats. Heusden en Drunen
stonden op het programma. In Heusden werd een bezoek gebracht aan
de Sint Catharinakerk en het voormalige gemeentehuis, beide ontworpen
door Nico van der Laan en werd de Haventoren, een ontwerp van Hans
van der Laan, bezichtigd.
Na de lunch volgde een bezoek aan het gemeentehuis in Drunen en de
Aula van de algemene begraafplaats, beide Bossche School gebouwen
ontworpen door Jan de Jong.
Het aantal deelnemers bedroeg 38.
In 2014 bedroeg het aantal vrienden 169.
Zij doneren jaarlijks minimaal € 25.

publicaties

In januari verscheen nr. 15 van het blad Thematismos.
Gedurende het jaar is intensief gewerkt aan de totstandkoming van het
boek “Dom Hans van der Laan, Tomelilla, architectuurtheorie in de praktijk
uiteengelegd”, geschreven door Caroline Voet. Deze publicatie zal zowel in
een Nederlandse, als Engelstalige editie verschijnen. Gewerkt wordt nog
aan de Engelse vertaling.
De eind 2013 gestarte voorintekening op het boek loopt zeer voorspoedig.
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financien

Uit de bijdragen van Vrienden van de Van der Laan Stichting worden
de lopende exploitatiekosten van de Stichting gedekt en wordt het blad
Thematismos uitgegeven.
De Stichting is de subsidiegevers, die het boek “Dom Hans van der Laan,
Tomelilla” mogelijk maken zeer erkentelijk, te weten het Prins Bernhard
Cultuurfonds, het VSBfonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
en Sint Jacobs-Godshuis.

tot slot

Het bestuur dankt allen, die gedurende 2014 betrokken waren bij
het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting. Vrienden,
werkgroepen, studiekringen, bestuurders, subsidiegevers, zij vormen het
levend fundament onder de Stichting.
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