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Inleiding van de voorzitter 

Voor zowel de Musea, de Vrienden als voor het Bestuur was 2020 een verontrustend jaar. 
Dat betekende, naast zorgen en beperkingen, jammer genoeg ook: zeer beperkt 
museumbezoek en nauwelijks Vriendenactiviteiten.  
Het Bestuur van de vereniging is desalniettemin een aantal keren bij elkaar geweest, o.a. 
in aanwezigheid van Tiana Wilhelm, directeur van de Musea Zutphen. De activiteiten voor 
de Vrienden, waarover hier verder meer, werden door vijf Bestuursleden uitgevoerd. 
Reeds vanaf september 2019 werkte een aspirant-bestuurslid mee, die op 6 oktober 2020 
tijdens de Algemene Ledenvergadering tot secretaris is benoemd. Het is - ondanks diverse 
pogingen daartoe - nog niet gelukt om de vacature van Penningmeester te vervullen. 
Besloten is met ingang van volgend jaar de boekhouding extern te laten verzorgen.; het is 
helaas niet anders.  
Het belangrijkste doel van de vereniging, te weten financiële ondersteuning van de Musea, 
is gerealiseerd door financiering van de aankoop van het schilderij van Willem den Ouden  
voor een bedrag van € 25.000,--. Het eigen vermogen is daarmee op 31 december 2020 € 
94.826,--. 

Algemene Ledenvergadering 

Op 6 oktober 2020 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de 
Walburgiskerk. Deze vergadering was oorspronkelijk gepland op 24 maart 2020. De 
overheid heeft de verenigingen de gelegenheid gegeven de verplichte termijn van zes 
maanden na einde verenigingsjaar te verlengen. Het Bestuur heeft besloten van deze 
mogelijkheid gebruik te maken. De secretaris presenteerde het jaarverslag 2019. De 
plaatsvervangend 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 het officiële gedeelte van de jaarvergadering hield filosoof Suzanne 
Biewinga een lezing met als onderwerp“Over Vriendschap”.   

Bestuur 

Op 31 december 2020 bestond het Bestuur uit de volgende personen: 

• Hans Meininger, voorzitter en plaatsvervangend penningmeester 
• Yvonne Burgersdijk, secretaris 
• Helga van den Enk, PR 
• Johanna Prick, vicevoorzitter en cursussen  
• Marieke Gitz, plaatsvervangend secretaris, tevens lid excursiecommissie  
• Hans la Rose, lid excursiecommissie en beheer website. 



Tijdens de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten zijn diverse onderwerpen aan de 
orde w.o. nieuwe aanmeldingen en afmeldingen, activiteiten alsmede alternatieve 
activiteiten voor de Vrienden zoals de excursies, Bezoek bij de Buren, de Vriendencafés 
en de Vriendenprijs 2020.  

Activiteiten  

Wat o.a. wél en niet doorging 

Er is een goed bezocht en interessant Vriendencafé gehouden op 15 januari 2020, waarbij 
museummedewerkster collectiebeheer Marieke de Jongh een inleiding gaf over de globe 
van Langren en de restauratieplannen met die globe. 
Ook werd door een groep Vrienden op 19 februari 2020 een zeer geslaagd bezoek 
gebracht aan Villa Mondriaan in Winterwijk.  
Helaas kon de geplande Vriendenexcursie van 16 april jl. naar het Catharijne Convent in 
Utrecht niet doorgaan. Ook de najaarsexcursie is komen te vervallen. 
De Musea zijn vanaf 1 juni 2020 met beperkte toegang weer open gegaan. Zo had men 
nog net de gelegenheid de prachtige tentoonstelling “Koele Wateren” bezoeken. 

In juli zijn drie nieuwe tentoonstellingen gestart: in museum Henriette Polak vanaf 1 juli tot 
27 september 2020 een keuze uit de eigen museumcollectie van tien topwerken van 
publiekslieveling Wim Oepts, onder de titel “Geel & Zonnig.” 
Ook in dit museum vanaf 11 juli tot 27 september 2020 waren de werken te zien van  
fotografe Judith Minks, onder de titel “Freckles & More”. Naast deze sproetencollectie 
waren van Judith Minks de series “Hotel room” en “Moments in time” te zien. 
Tenslotte opende 18 juli 2020 in het Stedelijk Museum de tentoonstelling “Tales of 
Freedom/ Verhalen van Vrijheid” die de actualiteit van het streven naar vrijheid in beeld 
bracht. 
Op donderdag 24 september  2020 was is er een Vriendencafé Special.  Deze 
bijeenkomst gehouden in de Walburgiskerk is enorm aangeslagen bij de Vrienden,  
Ruim veertig Vrienden konden voordrachten gecombineerd met lichtbeelden bijwonen van 
Jaap Nijstad en Otteline van Panthaleon van Eck (stadsdichter) met als thema “Kijken op 
twee manieren”. De gedichten bij de gekozen zes schilderijen uit de vaste collectie van 
museum Henriette Polak zijn te vinden op deze website van de Vrienden.  

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 
2020 is op 24 augustus de ledenvergadering op door een delegatie van het Bestuur 
bijgewoond in Helmond.  

Zoals eerder vermeld hebben een groot aantal van de geplande activiteiten w.o, ook 
cursussen van de Vrije Academie die onze Vereniging faciliteert, vanwege het Covid 19 
virus geen doorgang kunnen vinden. 

Financiële bijdragen    

Ook in 2020 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 waaraan het Bestuur de aankoopverzoeken 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 2020 hebben De Musea aan onze Vereniging gevraagd de aankoop van een schilderij 
van Willem den Ouden mogelijk te maken. Het betreft het schilderij “Zelfportret in 
blessuretijd” uit 2012. Het schilderij geeft naast een prachtig beeld van de kunstenaar ook 
een poëtische en humoristische impressie van de ouder wordende mens, met de hand 
achter het steeds dover wordende oor. 
Het Bestuur heeft besloten dit verzoek te honorerenen het gevraagde bedrag beschikbaar 
te stellen.  
Het is de moeite waard te weten en te zien welke die aankopen zijn geweest. Met 
intensieve hulp van onze Vriend Johan Drewes is de lijst van aankopen geactualiseerd en 
te vinden op de Vriendenwebsite onder de kop “Aankopen”.  

Onderling contact 

De noodzaak van een goede en actuele communicatie is in 2020 belangrijker geweest dan 
ooit. Daartoe is gelukkig ook onze website beschikbaar. 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. In 2020 werden vier Vriendenbulletins verzonden met 
informatie over diverse onderwerpen.  
Het Bestuur is hernieuwd gestart met de rubriek “Kunstbelevenissen”. Hierin worden de 
Vrienden uitgenodigd aan te geven wat hun favoriete kunstwerk is en waarom. Deze 
rubriek is op de Vriendenwebsite te vinden onder “Uitgelicht”.  

Overige activiteiten  

In de maand november 2020 was gepland de Vriendenprijs 2020 uit te reiken. Deze wordt 
tot een later tijdstip uitgesteld.  

De nieuwe activiteit t.w. een wandeling door Zutphen, “Van Germaanse nederzetting tot 
nu” zal eveneens naar een daarvoor geschikt moment worden verplaatst. 

Het ledenaantal 

Per 31 december 2020 telde de Vereniging 660 leden. Over het gehele jaar zijn 19 nieuwe 
leden bijgeschreven en van 14 leden is het lidmaatschap opgezegd om diverse redenen. 
Dit betekent een absolute toename met 5 leden ten opzichte van eind 2019.  
De geslaagde Zutphanologen krijgen een jaar lang gratis lidmaatschap aangeboden. In 
december 2020 staan er totaal 29 Zutphanologen ingeschreven die gebruik van dit 
aanbod hebben gemaakt. De ervaring leert dat een deel hiervan na afloop van het gratis 
jaar definitief Vriend wordt. 

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.  

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 werd 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. Na een belactie om de nog onbrekende emailadressen alsnog 
te verkrijgen is inmiddels besloten voor wat betreft de postverzending om met ingang van 
2021 hiervoor een bijdrage van  € 10,- in de print- en verzendkosten in rekening te 
brengen. 

Tenslotte 

Het Bestuur van de Vrienden wil zijn waardering uitspreken voor de wijze waarop  directie, 
medewerkers en vrijwilligers van de Musea Zutphen die met een groot 
incasserigsvermogen en met veel energie het jaar 2020 ondanks de Corona-crisie met alle 
gevolgen vandien, hun taken hebben vervuld.  

Zutphen, 8 april 2021  


