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Jaarverslag 
 

Vereniging Vrienden Musea Zutphen 
1 januari 2018 - 31 december 2018 

 
 
Aan de leden van de vereniging Vrienden Musea Zutphen, 
Het bestuur van de vereniging is het jaar 2018 op drie gebieden bezig geweest met 
het behartigen van de belangen van de Vrienden. 
 
Een relatief jong bestuur (in bestuurs-jaren) verdeelde de taken en zocht een balans 
in de samenwerking en verantwoordelijkheden. Wij zijn hierin geslaagd waardoor we 
de vereniging op de juiste wijze kunnen vertegenwoordigen.  
 
De relatie met de Musea kreeg na de verzelfstandiging een nieuwe invulling. Het 
hoofddoel van de verenging is het steunen van de Musea door het mogelijk maken 
kunst te verwerven. Dit hebben we gedurende de afgelopen vier jaren op een voor 
ons ongebruikelijke wijze ingevuld, nl. door het zelf aankopen van kunstwerken.  
Daaraan is aan het slot van 2018 een einde gekomen, doordat het bestuur het 
verworven bezit heeft overgedragen aan de Musea.  
 
Tenslotte is bestuur druk geweest met het (laten) organiseren van activiteiten op 
kunstgebied, waaraan de Vrienden deel konden nemen. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 1 maart 2018 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het auditorium van 
de Musea Zutphen plaats. De secretaris presenteerde het jaarverslag 2017. De 
penningmeester legde rekening en verantwoording af middels het financiële 
jaarverslag waarna hij de begroting doornam. Hij werd bijgestaan door de leden van 
de Kascommissie. We namen afscheid van voorzitter Hans Roosen en vicevoorzitter 
Jacqueline van Overbeek de Meyer die hun maximale zittingstermijn vervuld hadden. 
Voor de opengevallen vacatures werden twee nieuwe bestuursleden benoemd n.l. 
Jolien Plantinga en Johanna Prick.  
Na afloop van de vergadering hield Christiaan ter Strake een interessante lezing over 
Sir Philip Sidney de beroemde Engels dichter, diplomaat en krijgsman die in 1586 
dodelijk gewond raakte in de ‘Slag bij Zutphen’.  
 
Bestuur 
Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
Hans Meininger, voorzitter 
Helga van den Enk, secretaris 
Jan-Pieter Willeumier, penningmeester 
Johanna Prick, vicevoorzitter en PR 
Marieke Gitz, plaatsvervangend secretaris, tevens lid excursiecommissie 
Hans la Rose, lid excursiecommissie en beheer website 
Jolien Plantinga, lid PR 
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In 2018 hebben twee bestuursleden de maximale zittingsduur bereikt. Jolien 
Plantinga en Johanna Prick zijn op de ALV van 1 maart 2018 voorgedragen en 
benoemd zodat het bestuur uit zeven leden is blijven 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 zijn allerlei onderwerpen aan de orde geweest 
zoals aankoopverzoeken Musea Zutphen, de Vriendenbank, nieuwe aanmeldingen 
en afmeldingen c.q. overlijden, activiteiten voor de Vrienden zoals de excursies, 
Bezoek bij de Buren, de Vriendencafés en de Vriendenprijs 2018. 
Het bestuur bouwt aan een goede samenwerking met het bestuur van de Stichting 
Musea Zutphen. De voorzitters wisselen regelmatig informatie uit.  
Er werden diverse rondleidingen georganiseerd en de Vrienden werden uitgenodigd 
voor de opening van de tentoonstellingen waarbij 2018 werd afgesloten met 
‘Theodoor Heynes, aquarellist’. Voor meer informatie over de tentoonstellingen: zie 
onze website onder Activiteiten, Rondleidingen. Voor de openingen van 
tentoonstellingen werd door de Musea Zutphen een maximumaantal Vrienden 
bepaald vanwege (het gebrek aan) ruimte en de kosten van de Musea Zutphen.  
Er werd een aantal Vriendencafés georganiseerd in het auditorium van de Musea. Dit 
jaar werd de Vriendenprijs uitgereikt.  
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. 
Het bestuur is lid van de Federatie Vereniging Vrienden Musea NFVM. In 2018 zijn 
zowel de ledenvergadering als de themavergadering bijgewoond. Hierbij is het 
netwerk van Vriendenverenigingen uitgebreid en zijn de eerste afspraken gemaakt 
over het uitwisselingsbijeenkomsten speciaal voor Vrienden. Ook is afgesproken dat 
de Algemene Ledenvergadering van de NFVM 2019 in Zutphen zal plaats vinden. 
 
Vriendenbank 
In het kader van de plannen rond de nieuwe huisvesting van de musea heeft het 
bestuur namens en met bijdrage van de Vrienden voor een blijvend en herkenbaar 
Vriendengeschenk bedacht. De uitvoering van het geschenk, de Vriendenbank die in 
de museumtuin staat, viel tegen. In overleg is de bank verplaatst naar een zonnige 
plek en is de boom die in de Vriendenbank zit, vervangen. Voor kussens om het 
zitcomfort te vergroten, wordt gezorgd voordat het Museumcafé serveert in de tuin 
van het Hof van Heeckeren.  
 
Financiële bijdragen    
Ook dit jaar heeft het bestuur op verzoek van de Musea aankopen verricht.  
Een verzoek om een kunstwerk aan te kopen wordt allereerst getoetst aan de 
uitgangspunten en criteria van het collectiebeleid van de Musea die door de Musea 
zijn opgesteld en waar het bestuur de aankoopverzoeken aan toetst. Vervolgens kan 
tot aankoop worden besloten. Vaak wordt slechts een deel van de koopprijs 
beschikbaar gesteld waardoor andere subsidiegevers aangezet worden ook een  
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bijdrage te leveren. In 2018 hebben wij 100% bijgedragen en is er geen geld van 
derden gebruikt. Dit jaar werd in februari het bekende zelfportret (2007) van Willem 
den Ouden aangekocht. Het schilderij was langdurig aan Museum Henriette Polak in 
bruikleen gegeven door de kunstenaar. Dit museum beschikt over meer kunstwerken 
van hem. Het negentiende-eeuwse schilderij ‘Gezicht op Zutphen’ van Eduard 
Alexander Hilverdink is tevens aangekocht met behulp van de Vrienden. Op dit 
schilderij zijn de inmiddels verdwenen watermolens aan de Berkel te zien.  
 
Schenkingsovereenkomst kunstvoorwerpen   
In de periode dat niet duidelijk was of de Musea Zutphen zelfstandig zouden worden, 
zijn de aankopen gedaan door de Vereniging vanaf 2015 niet geschonken aan de 
gemeente Zutphen maar in bruikleen aan de Musea Zutphen gegeven. Nu de 
verzelfstandiging een feit is geworden, zijn de kunstvoorwerpen vanaf 2015 t/m 2018 
overgedragen. De toekomstige aankopen zullen direct door de Musea worden 
gekocht en door de Vereniging financieel mogelijk gemaakt worden.  

  

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. 
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 vier 
Vriendenbulletins verzonden met informatie over diverse onderwerpen.  
 
Overige activiteiten  
* Cursussen en lezingen 
Voor de Vrienden heeft het bestuur 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. 
Vanwege het voorzitterschap heeft Hans Meininger de organisatie hiervan 
overgedragen aan Johanna Prick, vicevoorzitter.  
* Excursies  
In het voorjaar werd op 18 april 2018 het Singer te Laren met 50 Vrienden 
aangedaan. Daar werd de tentoonstelling Impressionism & Beyond bekeken die 
kunst uit de verzameling van de Van Vlissingen Art Foundation vertoont. De najaars-
excursie voor de Vrienden vond plaats op 28 november met 47 deelnemers. Als 
bestemming werd het Gemeentemuseum in Den Haag gekozen waar de boeiende 
tentoonstelling ‘Expressionisme en Devotie, Alexej von Jawlensky’ werd bezocht. De 
excursies werden georganiseerd door de bestuursleden Marieke Gitz en Hans la 
Rose. Van de hand van Paul Woerlee waren de verslagen van deze excursies te 
lezen op de Vriendenwebsite.  
Doorgezet zijn het Bezoek bij de Buren, op 16 februari kregen we een rondleiding in 
de Waag en in het prachtige nieuwe Stadhuis. Ook het Speelgoedmuseum kon 

bezocht worden. En tweede bezoek aan de buren in 2018 is aan het Coda in  



 
 

 
 

     Secretariaat        I  www.vriendenmuseazutphen.nl 
     Kuiperstraat 13        T 0575 516878 
     7201 HG Zutphen        E secretaris@vriendenmuseazutphen.nl 

 
 
 
Apeldoorn om de tentoonstelling ‘Gelderland Grensland, vier eeuwen inspirerend 
landschap’ te bezoeken die mmv de Musea Zutphen tot stand gekomen was. Op 30 
augustus verzamelden zich daar ongeveer 25 Vrienden.  
* 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 openingsexposities ‘Lage Landen’ met werken 
van het Rijksmuseum, ‘De portretten van Willem den Ouden’, ‘Adel in beeld’ over de 
regionale adel zoals de familie Van Heeckeren, ‘Onalledaags’ met Rosemin 
Hendriks, Suzan Schuttelaar en Anita Vermeeren en ‘Zutphense uitblinkers’. 
* 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. Op 20 november 2018 is de Vriendenprijs 
opnieuw uitgereikt en wel aan Henk Bouwman, bekend van "Panorama Zutphen" en 
nu bezig met "De Oude Stad".  De leden van de jury waren Wim van der Meij, Paul 
Woerlee (tijdelijk), Hans Meininger, Tiana Wilhelm en voorzitter Arnold Gerritsen. 
Andere genomineerden waren Gerard de Kleijn, projectleider van de reizende 
tentoonstelling Lage Landen en Cor Witbraad, Paul Woerlee en Mies van der Schuyt. 
Deze laatsten zijn de initiatiefnemers van het Cultuurhistorisch Platform Zutphen en 
van de cursus "Zutphenkunde". 
* Nieuw is de samenwerking met Luxor waar op bepaalde zondagmorgens films over 
kunstenaars vertoond worden. Vrienden kunnen hierbij gebruik maken van korting.   
 
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. 
Ruim 20 andere instellingen uit Zutphen en Warnsveld hebben zich bij dit platform 
aangesloten. 
 
Het ledenaantal 
Per 31 december 2018 telde de vereniging 690 leden, waarvan 246 enkele en 222 
duo-lidmaatschappen. Over het gehele jaar zijn 50 nieuwe leden bijgeschreven en 69 
leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, hebben twee jaar hun bijdrage niet 
betaald en zijn daarom uitgeschreven of zijn overleden. Dit betekent een absolute 
afname met 19 leden ten opzichte van eind 2018.  
Wij streven naar een stabiel of beter nog een stijgend ledental om een 
daadwerkelijke ondersteuning vanuit de gemeenschap voor de doelstellingen van 
onze vereniging te kunnen leveren. Op veel fronten tracht het bestuur nieuwe 
Vrienden te werven zoals de actie om via Facebook leden te werven hetgeen in 2018 
helaas niet tot resultaat geleid heeft.  
 



 
 

 
 

     Secretariaat        I  www.vriendenmuseazutphen.nl 
     Kuiperstraat 13        T 0575 516878 
     7201 HG Zutphen        E secretaris@vriendenmuseazutphen.nl 

 
 
 
De geslaagde Zutphanologen krijgen een jaar lang gratis lidmaatschap aangeboden. 
In 2018 hebben totaal 15 Zutphanologen gebruik van dit aanbod gemaakt. De 
ervaring leert dat een deel hiervan na afloop van het gratis jaar definitief Vriend 
wordt. 
 
E-mailadressen 
Van 90% van onze leden beschikt het bestuur over het mailadres. Dit maakt een 
snelle en vooral goedkope communicatie mogelijk. Op ongeveer 70 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 hierop gewezen 
maar niet iedere Vriend bezit een e-mailadres.  
 
Tenslotte 
Het bestuur van de Vrienden wil zijn waardering uitspreken voor de wijze waarop  
directie en medewerkers van de Musea Zutphen met veel elan het jaar 2018 heeft 
ingevuld. Er worden weliswaar niet meer tentoonstellingen georganiseerd dan 
voorheen maar wel met meer bezoekers dan ooit. Ook de weg naar verzelfstandiging 
van de Musea heeft vorm gevonden.  
In deze waardering mogen de vele vrijwilligers zeker delen. Ook voor hen is 2018 
een druk maar hopelijk ook een enthousiasmerend jaar geweest. 
 
Zutphen, februari 2019 
 
 


