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De stichting heeft tot doel het levend houden van de gedachtenis aan de schrijver Theo
Thijssen, alsmede het in stand houden en bevorderen van de belangstelling voor zijn oeuvre,
alles in de meest ruime zin des woords.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- De exploitatie van een museum in het geboortehuis, mede mogelijk door de inzet van
zo'n twintig vrijwilligers.
- Het uitgeven van boeken, brochures en een periodiek bulletin.
- Het organiseren van Theo Thijssen wandelingen door de Jordaan.
Naast de permanente tentoonstelling over leven en werk van Theo Thijssen wordt er jaarlijks
een wisseltentoonstelling ingericht.
In 2018 is dat: “Echo’s van de Groote Oorlog – Amsterdamse schrijvers over 1914 – 1918”, te
zien t/m half november 2018.
Vanaf half november volgt een tentoonstelling over hoe actueel Theo Thijssens onderwijsvisie anno 2018 nog is, dit ter gelegenheid van de 75e sterfdag van Theo Thijssen.
Tevens organiseren wij in december een symposium over laatst genoemd thema.
In 2018-2019 zet de stichting zich bovendien in voor digitalisering van de collectie en voor
hergebruik in nieuwe vorm van filmopnamen uit 1995-1996 van gefilmde interviews met
mensen die Thijssen persoonlijk hebben gekend.
Inkomsten
De stichting heeft inkomsten nodig om haar doelstellingen te kunnen bereiken.
De inkomsten bestaan uit:
- donaties van vrienden van het museum.
- giften, jaarlijks (waaronder giften uit lijfrenteschenkingen) incidenteel, al of niet met een
bepaald doel.
- inkomsten uit entreegelden, wandelingen en verkopen van boeken en prenten etc.
- legaten en erfenissen.
- rente
Beheer van het vermogen
Het vermogen van de stichting dient voldoende groot te zijn om liquiditeitsproblemen en
exploitatie tekorten op te kunnen vangen.
De penningmeester voert het beheer en brengt per kwartaal een exploitatieoverzicht uit. Aan
het eind van het jaar stelt hij de jaarrekening op. Al deze bescheiden worden in het bestuur
besproken en vastgesteld.
De beleggingen dienen alleen op een renterekening te worden ondergebracht.
Besteding van het vermogen
Bij het besteden van het vermogen dient er rekening mee te worden gehouden dat de
continuïteit van het museum voldoende verzekerd is. Het minimale bedrag voor de garantie

van "continuïteit" dient minstens zo groot te zijn als de drie jaarlijkse optelling van de vaste
lasten van het museum.

