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Jaarverslag 
 

vereniging Vrienden Musea Zutphen 
1 januari 2017-31 december 2017 

 
 
Aan de leden van de vereniging Vrienden Musea Zutphen, 
 
Uw bestuur kijkt terug op een bijzonder jaar. De belangrijkste gebeurtenis in 2017 
was ongetwijfeld de verhuizing en heropening van de Musea Zutphen in het prachtig 
verbouwde pand het Hof van Heeckeren. Na als Vrienden van de Musea Zutphen het 
gedurende een lange periode zonder onze musea te hebben moeten doen, was de 
opening in mei extra feestelijk. Door directie en medewerkers van de musea was 
hard gewerkt aan de opening en de grote stroom bezoekers was een welverdiende 
beloning. Inmiddels hebben bijna 52.000 bezoekers de nieuwe musea en 
tentoonstellingen bewonderd. De verzelfstandiging van de musea ingaande 2018 
bleef veel aandacht van de directie en het nieuwe stichtingsbestuur Musea Zutphen 
vergen en is inmiddels een feit. Het bestuur was aanwezig bij de feestelijke 
ondertekening van de verzelfstandigingsovereenkomst op 4 december 2017. 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 24 mei 2017 vond in het auditorium van de Musea Zutphen de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering plaats. Naast het afleggen van rekening en 
verantwoording en behandeling van de begroting werd een voorstel tot verhoging 
van de contributie gedaan en aangenomen. Ook werden vier nieuwe bestuursleden 
benoemd om de opengevallen vacatures in te vullen. Verder werd afscheid genomen 
van voorzitter Cor Witbraad en excursieorganisator Hélène Bierhoff die zich niet 
herkiesbaar hadden gesteld. 
Na afloop van de vergadering hield professor dr. Peter Hecht een interessante lezing 
met als titel: Het museum en de stad: waar doen we het voor? Ook boden Wim van 
der Meij, winnaar van de Vriendenprijs 2015, en voormalig stadsdichter Pim Pardijs, 
een door hen vervaardigd boekje aan met etsen en gedichten, getiteld Onder het 
prikkeldraad door. Een prachtige uitgave, mede gefinancierd uit de opbrengst van de 
Vriendenprijs.  
  
Bestuur 
Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
Hans Roosen, voorzitter 
Helga van den Enk, secretaris 
Jan-Pieter Willeumier, penningmeester 
Jacqueline van Overbeek de Meyer, vicevoorzitter 
Marieke Gitz, plaatsvervangend secretaris, tevens lid excursiecommissie 
Hans Meininger, lid (cursussen) 
Hans la Rose, lid excursiecommissie  
 
In 2018 zullen twee bestuursleden de maximale zittingsduur bereiken. Er zijn 
oproepen gedaan voor nieuwe kandidaten. De verwachting is dat er twee nieuwe 
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leden op de ALV van 1 maart 2018 voorgedragen kunnen worden zodat het bestuur 
uit zeven leden blijft bestaan. 
Het bestuur vergaderde elke twee maanden. Het merendeel van de vergaderingen 
werd bijgewoond door Tiana Wilhelm, directeur van de Musea Zutphen.  
Tijdens de bestuursvergaderingen stonden tot mei zaken rond de ontwikkeling van 
het Hof van Heeckeren centraal. Het bestuur werd tijdens en buiten de 
vergaderingen door de directeur geïnformeerd over de voortgang van dit project.  Na 
de opening lag de aandacht op de herstart en verzelfstandiging van de nieuwe 
musea.  
Bij deze verzelfstandiging speelt het inmiddels geformaliseerde stichtingsbestuur een 
centrale rol. Het bestuur bouwt aan een goede samenwerking met het 
stichtingsbestuur. De voorzitters wisselen regelmatig informatie uit.  
In het verslagjaar waren vanaf mei weer museale activiteiten mogelijk. Er werden 
diverse rondleidingen georganiseerd, Vrienden werden uitgenodigd voor de opening 
van de tentoonstellingen en er werd een Vriendencafé georganiseerd in het 
auditorium van de musea. Het bestuur kon dankzij goede contacten met diverse 
instellingen op het gebied van cursussen aantrekkelijke aanbiedingen doen. De 
vereniging subsidieert de cursussen overigens niet, maar faciliteert ze wel.  
Voor de communicatie met onze leden wordt gebruik gemaakt van Vriendenbulletins 
en de eigen website. De inhoud van de website wordt regelmatig binnen het bestuur 
besproken en geëvalueerd. 
 
Vriendenbank 
In het kader van de plannen rond de nieuwe huisvesting van de musea besloot het 
bestuur de Vrienden te vragen een bijdrage te leveren voor een blijvend en 
herkenbaar Vriendengeschenk. De keuze viel op een Vriendenbank, te plaatsen in 
de museumtuin. Over de uitvoering van deze Vriendenbank was het bestuur niet 
tevreden en er zijn diverse gesprekken hierover gevoerd om onder meer het 
zitcomfort te verhogen. De verwachting is dat de problemen voorjaar 2018 kunnen 
worden verholpen.  
 
Financiële bijdragen    
Ook dit jaar heeft het bestuur op verzoek van de musea een aankoop verricht.  
Een verzoek om een kunstwerk aan te kopen wordt allereerst getoetst aan de 
richtlijnen die door de musea zijn opgesteld en door het bestuur zijn geaccordeerd. 
Vervolgens kan tot aankoop worden besloten. Vaak wordt slechts een deel van de 
koopprijs beschikbaar gesteld waardoor andere subsidiegevers aangezet worden 
ook een bijdrage te leveren. Dit jaar werd een schilderij aangekocht van Otto de Kat 
met als titel ‘Landschap Auvergne’ dat de schilder in 1980 gemaakt heeft. Van deze 
schilder beschikt het Museum Henriette Polak over meer kunstwerken. Eind 
december is ingestemd met de aankoop van het bekende zelfportret (2007) van 
Willem den Ouden. Dit schilderij was langdurig aan Museum Henriette Polak in 
bruikleen gegeven door de kunstenaar.  
Op de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2017 is besloten de contributie met 
ingang van 1 januari 2018 te verhogen van € 19,- tot € 22,50 en de contributie voor 
het duo-lidmaatschap van € 27,50 tot € 32,50. 
 
Onderling contact 
De ontwikkelingen rond onze musea en het frequente contact met de Vrienden 
hebben de noodzaak van een goede en actuele communicatie opnieuw onderstreept. 



 

3 
 

Daartoe zijn de nodige middelen beschikbaar. Allereerst is dat onze website die 
gezien de bezoekersaantallen aan onze verwachtingen voldoet. Het bestuur voelt 
zich verantwoordelijk voor het actueel houden van de inhoud en besteedt er veel 
aandacht aan om de Vrienden te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen 
de vereniging en de Musea Zutphen. Daarnaast werden in het verslagjaar zeven 
Vriendenbulletins verzonden met informatie over diverse onderwerpen.  
In maart werden de Vrienden uitgenodigd een bezoek te brengen aan het Hof van 
Heeckeren in aanbouw, de sneakpreview. Verder werden er in juni rondleidingen in 
de nieuwe musea gehouden. Zowel op 19 januari als op 31 oktober 2017 werd een 
goed bezocht Vriendencafé georganiseerd.  
 
Overige activiteiten 
* Cursussen en lezingen 
Voor de Vrienden heeft het bestuur in de persoon van Hans Meininger contacten 
onderhouden en gelegd met diverse organisaties en personen, die lezingen en 
cursussen geven op het gebied van kunst en cultuur. Wij kiezen voor cursussen, 
waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor de Vrienden en waarbij wij voor 
hen een financieel voordeel kunnen bereiken. 
* Excursies  
In het voorjaar werd op 13 april 2017 museum Voorlinden te Wassenaar met 50 
Vrienden aangedaan.  
De najaarsexcursie voor de Vrienden 2017 vond plaats op 15 november met 50 
deelnemers. Als bestemming werd De Pont in Tilburg gekozen, waar de boeiende 
tentoonstelling ‘WeerZien’ werd bezocht. De voorjaarsexcursie werd georganiseerd 
door Paul Woerlee  en Til Roosen, De najaarsexcursie door de bestuursleden 
Marieke Gitz en Hans la Rose. Van de hand van Paul Woerlee waren ook de 
verslagen te lezen op de Vriendenwebsite. Doorgezet zijn het bezoek bij de buren, in 
dit geval het Museum in Arnhem. Op 5 september verzamelden zich daar ruim 20 
Vrienden om na een inleiding (opnieuw) kennis te maken met dit prachtige museum 
en met name de tentoonstelling rond Pierre Jansen.  
* Rondleidingen 
De Vrienden werden, zoals gebruikelijk, uitgenodigd voor de openingen van de door 
de Musea Zutphen georganiseerde exposities en kregen vervolgens een rondleiding 
aangeboden. Van deze mogelijkheden werd volop gebruik gemaakt. In het 
verslagjaar gold deze uitnodiging de openingsexpositie rond Arie Schippers, de 
tentoonstelling Feest aan het Hof, de expositie van de animalierkunstenares Hetty 
Heyster en het kunstproject A tale of two cities van Jet Rotmans.    
* De Vriendenprijs 
Eenmaal per twee jaar wordt door het bestuur de Vriendenprijs uitgereikt, bestemd 
voor een persoon of organisatie die een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
activiteiten van de musea. In verband met de sluitingsperiode van de musea is de 
prijs voor het laatst in 2014 uitgereikt.  
 
Cultuurhistorisch Platform Zutphen 
Het Cultuur Historisch Platform Zutphen beoogt om de verschillende activiteiten van 
de (culturele) organisaties die binnen onze gemeente actief zijn nauwer op elkaar af 
te stemmen en om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Een van deze 
initiatieven is de succesvolle cursus Zutphenkunde. De Vrienden zijn vanaf het begin 
bij de oprichting van het Platform betrokken geweest en zijn ook officieel deelnemer. 
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Ruim 20 andere instellingen uit Zutphen en Warnsveld hebben zich bij dit platform 
aangesloten. 
 
Het ledenaantal 
Per 31 december 2017 telde de vereniging  709 leden, 253 enkele en 456 duo-
lidmaatschappen. Dit betekent een absolute toename met 33 leden ten opzichte van 
eind 2016. Een prachtig resultaat. Opzeggingen zijn bijna altijd in verband met de 
gevorderde leeftijd, verhuizing of overlijden. Juist in deze tijden vormt een stabiel of 
beter nog een stijgend ledental een daadwerkelijke ondersteuning vanuit de 
gemeenschap voor de doelstellingen van onze vereniging. Op veel fronten tracht het 
bestuur nieuwe Vrienden te werven.  
 
E-mailadressen 
Van ruim 80% van onze leden beschikt het bestuur over het mailadres. Dit maakt een 
snelle en vooral goedkope communicatie mogelijk. Op ongeveer 80 adressen  wordt 
de vriendenpost wegens het ontbreken van een e-mailadres of om andere redenen 
nog steeds via de brievenbus bezorgd. Dit brengt niet alleen extra werk maar ook 
kosten van drukken en versturen met zich mee. Vrienden worden hier op gewezen 
maar niet iedere Vriend bezit een emailadres.  
 
Tenslotte 
Het bestuur van de Vrienden wil zijn waardering uitspreken voor de wijze waarop de 
directie en de medewerkers van de Musea Zutphen met de hectiek gedurende 2017 
is gegaan. Er wordt veel van hen geëist. Het opbouwen en inrichten van een nieuw 
museum is een geweldige klus die zij geklaard hebben. Ook de weg naar 
verzelfstandiging van de musea vergt veel energie van de leiding van de musea.  
In deze waardering mogen de vele vrijwilligers zeker delen. Ook voor hen is een 
spannende, maar hopelijk ook een enthousiasmerende tijd aangebroken. 
 
Zutphen, januari 2018 

 


