jaarverslag 2015
bestuur

Om de ambitieuze plannen van de Stichting te kunnen realiseren zal het
bestuur inspanning moeten leveren om hiervoor de benodigde financiën
te verwerven.
Hiertoe heeft het bestuur heeft een notitie opgesteld “Van Erfgoed
naar Inspiratie: Fundamentals”. Deze notitie is voortgekomen uit het
Beleidsplan, waarin de plannen worden uiteengezet, maar waarvoor nog
financiën verworven moeten worden. De aandachtgebieden, waarop de
Stichting zich concentreert zijn:
- Conserveren en ontsluiting van het archief
-	Stimuleren ontwerppraktijk d.m.v. prijsvraag voor alle ontwerpende
disciplines
- Ontwikkeling (reizend) tentoonstellingsconcept.
De notitie brengt in kaart welke bedragen voor welke projecten nodig zijn
en welke fondsen hiervoor in aanmerking komen. Het komend jaar zal
deze notitie verder worden uitgewerkt.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2015 driemaal. Het Algemeen
Bestuur kwam eenmaal bijeen.
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, is bereid gevonden om
toe te treden tot het Comité van Aanbeveling.

van der laandag

De Van der Laan dag vond plaats op 23 januari, waar de Stichting
wederom te gast was in SintLucas te Boxtel.
Het programma omvatte een lezing van Kees den Biesen “Kijken, denken
en bidden: dom Van der Laan over de drie bezigheden van onze geest”.
Na de pauze ging Arnoud Geux in gesprek met Bossche School architect
Gerard Wijnen. Na afloop was er een samenzijn in restaurant Molenwijk
in Boxtel.
Het aantal deelnemers bedroeg 59.

v.l.n.r.: Kees den Biesen, Babs Rentjes (dagvoorzitter), Gerard Wijnen
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onderwijs en
onderzoek

Caroline Voet heeft zich ook het afgelopen jaar weer zich actief ingezet om
het gedachtegoed van dom Hans van der Laan uit te dragen.
Zij gaf college’s aan de Faculteit Architectuur KU Leuven en aan de
Polytechnico in Warsaw, Polen. Tevens gaf zij haar medewerking aan een
studiedag aan de TU Delft.
Zij is nauw betrokken bij het initiatief voor een tentoonstelling over Van
der Laan in Warsaw, Polen, die gepland staat voor 2016. Zij heeft een dele
gatie vanuit Polen rondgeleid door de abdijen in Waasmunster en Vaals.
T.z.t. zal bekeken worden of deze tentoonstelling geschikt kan worden
gemaakt als reizende tentoonstelling voor een expositie in eigen land.
Zij heeft ook dit jaar weer workshops en rondleidingen verzorgd in de
abdij Roosenberg in Waasmunster voor architecten en andere groepen
belangstellenden.
De Studiegroep Amsterdam, bestaande uit 7 personen, is geregeld
bijeen geweest. Het afgelopen jaar is de dissertatie van Dick Pouderoyen
bestudeerd.

archief

publicaties

Alle banden en cassettes met geluidsfragmenten van Dom Hans van
der Laan zijn gedigitaliseerd en geïnventariseerd. Het materiaal bevat
vele lessen en brengt het gedachtegoed heel dichtbij. Te zijner tijd zal dit
materiaal digitaal worden ontsloten.
In 2015 is de Spaanse vertaling van “De Architectonische Ruimte” verschenen.
In januari verscheen nr. 16 van het blad Thematismos.
Gedurende het jaar is verder gewerkt aan de verschijning van het boek
“Dom Hans van der Laan, Tomelilla, architectuurtheorie in de praktijk
uiteengelegd”, geschreven door Caroline Voet. De Engelse vertaling is
gereed gekomen en de productie werd verder in overleg met de uitgever
Architectura&Natura te Amsterdam voorbereid.
De verwachte verschijningsdatum is medio 2016. Op de eind 2013 gestarte
voorintekening hebben 265 belangstellenden ingeschreven.

vriendenkring

Het aantal Vrienden van de Van der Laan Stichting bedraagt
ultimo 2015 160.
Op 3 oktober vond de Vriendenexcursie plaats naar Eindhoven en
Oirschot.
Er werd een bezoek gebracht aan Elf13, een nieuwe ontmoetingsplek in
de Pastoor van Arskerk in Eindhoven, ontworpen door architect Miel
Wijnen, die zelf een rondleiding verzorgde.
Daarna werden de deelnemers ontvangen door de burgemeester
van Oirschot op het gemeentehuis van Oirschot, ontworpen door
Gerard Wijnen en Tom Senders.
Na de lunch volgde een wandeling door Oirschot o.l.v. een stadsgids.
In de Hof van Solms werd ter afsluiting een aperitief gedronken.
Aantal deelnemers bedroeg 28.
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financien

In de lopende exploitatie kwamen in 2015 geen bijzondere zaken aan de
orde. Naast bijdragen/donaties van de Vrienden waren er geen inkomsten.

tot slot

Dank aan allen die het afgelopen jaar in welke vorm dan ook hebben
bijgedragen om de doelen die de Van der Laan Stichting zich stelt te
verwezenlijken, waaronder met name de Vrienden van de Van der Laan
Stichting, de diverse werkgroepen, studiekringen en bestuurders.
Onder dankzegging voor hun financiële steun voor lopende projecten
vermeldt de Stichting de volgende instellingen:
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- VSBfonds
- Stimuleringsfond Creatieve Industrie
- Sint Jacobs-Godshuis
- KU Leuven/Architectuur@LUCA
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