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Vereniging Vrienden Musea Zutphen 
1 januari 2021 - 31 december 2021 

Inleiding van de voorzitter 
Ook 2021 was een door ‘Corona’ getekend jaar. Dat betekende jammer genoeg opnieuw 
een stevige beperking bij Museumbezoek en Vriendenactiviteiten.  
 
Het Bestuur van de Vrienden spreekt haar grote waardering uit voor de wijze waarop 
bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van de Musea Zutphen ondanks ‘Corona’, 
hetzij digitaal dan wel ‘life’, toch zeer bijzondere activiteiten binnen de Musea Zutphen 
wisten te organiseren. Veel hulde daarvoor!  
 

Bestuur 
In oktober kon het bestuur worden aangevuld met een ‘nieuwe’ penningmeester en 
wisselde het voorzitterschap van oud-voorzitter (einde twee termijnen) Hans Meininger 
naar bestuurslid Hans La Rose. 
 
Op 31 december 2021 bestond het Bestuur uit de volgende personen: 

• Hans la Rose, voorzitter, beheer website 
• Yvonne Burgersdijk, secretaris 
• Loes Kooij, penningmeester 
• Johanna Prick, vicevoorzitter en cursussen  
• Marieke Gitz, plaatsvervangend secretaris, lid activiteitencommissie   
• Helga van den Enk, PR en lid activiteitencommissie 

Het Bestuur van de vereniging heeft gedurende het jaar 2021 naast digitale afstemming 
vier maal (juni, juli, okt. en dec.) life kunnen vergaderen waarbij ook Tiana Wilhelm, 
directeur van de Musea Zutphen, aanwezig kon zijn.  
Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen diverse onderwerpen aan de orde zoals het 
leveren van een financiële bijdrage aan de Musea Zutphen bij aankoop of restauratie van 
kunstwerken en het zoeken naar alternatieven voor Vrienden-activiteiten die vanwege de 
COVID pandemie geen doorgang konden vinden. 
 



Algemene Ledenvergadering 
Op 5 oktober 2021 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de 
Walburgiskerk. In verband met de COVID-maatregelen later dan gebruikelijk. De 
secretaris presenteerde het jaarverslag 2020. 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. Als gevolg van de  
penningmeester-vacature werd het bestuur bij het opstellen van de financiële stukken 
bijgestaan door Chris Wortel die als Vriend en vrijwilliger de administratie en 
verslaglegging over 2020 op zich had genomen. Tijdens de bijeenkomst werd Loes Kooij 
benoemd als nieuw bestuurslid (en beoogd penningmeester) en werd afscheid genomen 
van voorzitter Hans Meininger die na twee termijnen van vier jaar zijn bestuursperiode 
afsloot. Na het officiële gedeelte van de vergadering hield Tiana Wilhelm, directeur van de 
Musea Zutphen, een voordracht met als thema:"Museumliefde in tijden van Corona" 

Activiteiten  
Wat ondanks COVID wél doorging… 

- Op bezoek bij de buren 
Op 8 augustus was het bezoek aan onze buur-galerie A-quadraat in Vorden. De 
beeldentuin, in de buitenlucht, bleek een mooie locatie voor samenkomst in Coronatijd. 
- Vriendencafé 
Op 7 september hield Jos van Beurden (onderzoeker koloniale collecties en 
teruggavekwesties, Vrije Universiteit Amsterdam) tijdens een Vriendencafé een lezing 
n.a.v. het van zijn hand verschenen boek 'Ongemakkelijk erfgoed'.  
- Vriendenbulletins 
Voor de communicatie met onze leden werd ondermeer gebruik gemaakt van 
Vriendenbulletins en onze eigen website. In 2021 werden aan de Vrienden vier 
Vriendenbulletins toegestuurd die daarna werden gepubliceerd op onze website. 
- Cursussen 
Zoals eerder vermeld vonden een groot aantal van de geplande activiteiten vanwege de 
Covid pandemie geen doorgang zoals cursussen van de Vrije Academie die onze 
Vereniging faciliteert. Digitaal waren deze vaak wel te volgen. 

Financiële bijdragen aan Musea 
Ook in 2021 heeft het Bestuur een financiële bijdrage geleverd aan de Musea. 
Een verzoek daartoe wordt allereerst getoetst aan de uitgangspunten en criteria van het 
collectiebeleid van de Musea waaraan het Bestuur de aankoop- en andere verzoeken 
toetst. Vaak wordt slechts een deel van de gevraagde bijdrage beschikbaar gesteld  
waardoor andere subsidiegevers aangezet worden ook een bijdrage te leveren.  
- Aardglobe A.F. van Langren 
In 2021 hebben De Musea aan onze Vereniging een bijdrage gevraagd voor de restauratie  
van de Aardglobe van Van Langren die in Haarlem door Francien van Daalen wordt 
gerestaureerd. Het Bestuur heeft besloten dit verzoek te honoreren en  heeft € 16.800,- 
beschikbaar gesteld.  
De Zutphense globe werd in 1608 door A.F. van Langren opgedragen aan de “meest 
eerbare, meest vermaarde, meest geleerde en meest oplettende raad en bevolking van 
Zutphen”. Waarvan acte. 

- Schilderij ‘Gezicht op de Walburgiskerk’ 
Ook ging het bestuur akkoord met de aanschaf van het schilderij 'Gezicht op de 
Walburgiskerk' van J.J. Fels voor een bedrag van € 3.725,- aangeboden door heer 
Aldershoff namens de erven van Arie de Zeeuw.  



Communicatie met de Vrienden 
De noodzaak van een goede en actuele communicatie was in 2021 belangrijker dan ooit. 
Uitnodigingen voor Vrienden-activiteiten werden per e-mail verstuurd en waar mogelijk 
tijdig vermeld in de (in 2021: vier) Vriendenbulletins. Aan de Vrienden van wie het bestuur  
geen e-mailadres bekend was werden de Vriendenbulletins toegestuurd per post. Ook 
onze website speelde in de communicatie een belangrijke rol. Het Bestuur houdt de 
inhoud actueel en besteedt veel aandacht aan het  informeren van de Vrienden over 
belangrijke ontwikkelingen binnen de Vereniging en over de Musea Zutphen.  
In de rubriek ‘Kunstbelevenissen’ worden de Vrienden uitgenodigd aan te geven wat hun 
favoriete kunstwerk is en waarom. Deze rubriek is te vinden op onze website onder de 
knop ‘Kunstbelevenissen’ en kan nog wel wat aanvulling gebruiken! Welkom! 

Het ledenaantal 
Het bestuur streeft naar een gedegen ledental om daarmee vanuit de gemeenschap een 
daadwerkelijke ondersteuning aan de doelstellingen van onze vereniging te kunnen 
leveren.  
In 2021 zijn er 6 nieuwe leden bijgekomen en 19 zijn afgemeld, dit laatste om meerdere 
redenen maar merendeels door overlijden.  
Per 31 december 2021 is het aantal Vrienden: 640. 

Het doel van de Vereniging 
Het doel van onze vereniging vindt u op onze website onder de knop ‘Vereniging’ en 
vervolgens onder de knop ‘Statuten’. Het behelst o.a.  ‘Het bieden van ondersteuning van 
de musea onder meer bij het aankopen en het restaureren van museale objecten.’ 
Recent (maart 2022) heeft het bestuur de ‘Missie en Visie’ van de vereniging verwoord en 
vastgesteld. U vindt de knop ‘Missie en Visie’ direct onder bovengenoemde knop 
‘Statuten’.  

Digitale communicatie met de Vrienden 
Het bestuur heeft nu van bijna alle Vrienden een e-mailadres. Op 9 adressen wordt de 
vriendenpost via de brievenbus bezorgd.  

Zutphen,  31 mei 2022  

JP/HlR


