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Jaarverslag 
 

Vereniging Vrienden Musea Zutphen 
1 januari 2019 - 31 december 2019 

 
 
Aan de leden van de vereniging Vrienden Musea Zutphen, 
 
Inleiding van de voorzitter 

Het bestuur van de vereniging heeft een druk jaar gehad. Dat had te maken met het 
organiseren van allerlei activiteiten voor de Vrienden, waarover hier verder meer, en 
door taken voor zeven bestuursleden, die door omstandigheden door vijf moesten 
worden uitgevoerd. Twee bestuursleden verlieten het bestuur en ondanks herhaalde 
oproepen zijn wij er niet in geslaagd aanvulling te verkrijgen. Wél draaide in 2019 
een aspirant-bestuurslid mee, die de secretaris werk uit handen kon nemen. Zij zal 
op de komende jaarvergadering als nieuw bestuurslid worden voorgedragen. 
Hopelijk lukt het spoedig weer te kunnen werken met een voltallig bestuur.  

Het belangrijkste doel van de vereniging, te weten financiële ondersteuning van de 
Musea, is gerealiseerd door financiering van diverse aankopen voor een bedrag van 
ruim € 25.000,-. Omdat er jaarlijks uit het resultaat zo'n € 9.000,- beschikbaar is voor 
ondersteuning bij aankopen, is het eigen vermogen verder afgenomen. Dat hoeft 
geen probleem te zijn en is in lijn met de wens van de laatste algemene vergadering 
om vooral niet te zuinig te zijn bij het verstrekken van financiële middelen aan de 
Musea ten behoeve van aankopen.   

De bestaande samenwerking tussen de Musea en onze Vriendenvereniging is in het 
afgelopen op onderdelen vastgelegd in een document, dat op 4 maart 2020 is 
ondertekend en met een foto en artikel te vinden valt op de website 
www.vriendenmuseazutphen.nl.  

Algemene Ledenvergadering 
Op 12 maart 2019 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het auditorium 
van de Musea Zutphen plaats. De secretaris presenteerde het jaarverslag 2018. 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.  
Na afloop van de vergadering heeft Hendrik Haafkens, programmamanager Erfgoed 
Zutphen, een lezing gehouden over zijn werkterrein en het belang van het bewaren 
van het erfgoed in Zutphen. 
 
Bestuur 
Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
Hans Meininger, voorzitter en plaatsvervangend penningmeester 
Helga van den Enk, secretaris 
Johanna Prick, vicevoorzitter en PR inclusief cursussen  
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Marieke Gitz, plaatsvervangend secretaris, tevens lid excursiecommissie en tijdelijk 
penningmeester  
Hans la Rose, lid excursiecommissie en beheer website. 
 
In 2019 zijn twee bestuursleden afgetreden, te weten Jan-Pieter Willeumier en Jolien 
Plantinga. Yvonne Burgersdijk heeft zich als toekomstig bestuurslid gemeld en daar 
zijn wij blij mee. Het is echter nog niet gelukt een nieuwe penningmeester te vinden.  
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, nieuwe aanmeldingen en afmeldingen, 
activiteiten voor de Vrienden zoals de excursies, Bezoek bij de Buren, de 
Vriendencafés en de Vriendenprijs 2020. 
Het bestuur bouwt aan een goede samenwerking met het bestuur van de Stichting 
Musea Zutphen. De voorzitters wisselen regelmatig informatie uit.  
 
Activiteiten bestuur 

Er werden diverse rondleidingen georganiseerd en de Vrienden werden uitgenodigd 
voor de opening van de tentoonstellingen. Het tentoonstellingsjaar 2019 werd 
afgesloten met de najaar tentoonstelling van Museum Henriette Polak Alle dagen 
kunst en in het Stedelijk Museum met de tentoonstelling Verleiden met een glimlach, Jo 

Spier en de reclame.  

Voor meer informatie over de tentoonstellingen: zie onze website onder Activiteiten, 
Rondleidingen.  
Er werd een aantal Vriendencafés georganiseerd in het auditorium van de Musea. 
Het Vriendencafé op 22 mei werd goed bezocht vanwege de lezing die conservator 
Musea Zutphen Lian Jeurissen gaf. Dit succes heeft ertoe geleid dat we besloten 
hebben de Vriendencafés in het vervolg volgens deze opzet te gaan inrichten.  
 
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 Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, de  
NFVM. In 2019 zijn zowel de ledenvergadering op 18 mei in Zutphen als de 
themavergadering op 26 oktober in Schoonhoven bijgewoond. Er hebben in 2019 
diverse Vriendenuitwisselingen plaats gevonden, ook bij de Musea Zutphen waar de 
opkomst helaas laag was. Dit kan samenhangen met het feit dat de Algemene 
Ledenvergadering van de NFVM 2019 in Zutphen plaats gevonden heeft waardoor 
de leden van de Vriendenbesturen onze prachtige Musea reeds bezocht hebben. 
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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  
bijdrage te leveren.  
In 2019 hebben de Vrienden bijgedragen aan de aankoop van een 18e eeuwse 
spoelkom de Zutphense zilversmid H. J. Wolters. Ook zijn er dankzij de Vrienden drie 
aquarellen van schilder en tekenaar Theodoor Heynes aangekocht. Tot slot, ook voor 
de aankoop van Interieur met tulpen van Theo Kurpershoek en Blauwe vaas met 
Amaryllis van Kees Verweij hebben de Vrienden financieel bijgedragen. 
 
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 zes 
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.  
* Excursies  
In het voorjaar werd op 10 april 2019 met 45 Vrienden het Rijksmuseum Twente in 
Enschede aangedaan. Daar werd de tentoonstelling De naakte waarheid bezocht. 
De najaarsexcursie voor de Vrienden op 6 november 2019 vond plaats met 39 
deelnemers. Als bestemming werd het Dordrechts Museum bezocht waar de 
tentoonstellingen Kees Verwey en zijn idolen en Beet! bekeken werden. 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 12 juni hebben we met ruim 20 Vrienden 
de Kunstvereniging en het Drawing Centre en twee kunstenaarstuinen in Diepenheim 
bezocht.  
* 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.  
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* In samenwerking met filmhuis Luxor wordt er op een aantal zondagmorgens films 
over kunstenaars vertoond. 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. In 2019 is tevens de nieuwe 
cursus Gelrekunde gegeven. 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 2019 telde de vereniging 683 leden. Over het gehele jaar zijn 19  
nieuwe leden bijgeschreven en van 24 leden is het lidmaatschap opgezegd om 
diverse redenen (waarvan 6 door overlijden). Dit betekent een absolute afname met 
5 leden ten opzichte van eind 2019.  
 
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.  
De geslaagde Zutphanologen krijgen een jaar lang gratis lidmaatschap aangeboden. 
In december 2019 staan er totaal 16 Zutphanologen ingeschreven die gebruik van dit 
aanbod hebben gemaakt. De ervaring leert dat een (klein) 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 60 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 
hoge kosten van drukken en versturen met zich mee.  
 
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 2019 hebben 
ingevuld. Bezoekers weten de Musea beter te vinden dan voorheen, ongetwijfeld ook 
door de huidige locatie waar de Musea samen te vinden zijn.   
In deze waardering mogen de vele vrijwilligers zeker delen. Ook voor hen is 2019 
een druk maar hopelijk ook een enthousiasmerend jaar geweest. 
 
Zutphen, februari 2020 
 
 


