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Algemene Ledenvergadering 

Op 31 mei 2022 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het auditorium 
van de Musea. 
Na het officiële gedeelte van de vergadering hield Jolande Withuis een boeiende lezing 
over de door haar geschreven biografie 'Geen tijdverliezen – Jeanne Bieruma Oosting 
1898-1994, aansluitend op de tentoonstelling 'De zomer van Jeanne'. 

Bestuur 

Op 31 december 2021 bestond het Bestuur uit de volgende personen: 

• Hans La Rose, voorzitter, beheer website en Vriendenbulletin 
• Johanna Prick, secretaris en vicevoorzitter   
• Helga van den Enk, PR en lid excursiecommissie  
• Loes Kooij, penningmeester 
• Marieke Gitz, lid excursiecommissie en plv penningmeester  

• Paul Valk (aspirant bestuurslid) vergaderde vanaf het voorjaar mee met het doel 
zich in te werken 

 In de 2e helft van 2022 werden ook Sascha Adema en Lia van Rijen na het  
gebruikelijke kennismakingsgesprek in het bestuur geïntroduceerd. Beiden met de  
intentie om tot het bestuur toe te treden. Ook zij vingen aan zich in te werken. 

Tijdens de bestuursvergaderingen waren diverse onderwerpen aan de orde w.o. aan- en 
afmeldingen bij de vereniging, de financiën, de organisatie van activiteiten voor de 
Vrienden, verzoek van de Musea voor een bijdrage aan aankoop en restauratie van 
stukken. 

Activiteiten  
 Op 18 mei werd tijdens een Vriendencafé de Vriendenprijs postuum uitgereikt aan 
de in 2021 overleden Zutphense kunstenaar Edith Meijering. De prijs werd overhandigd 
aan de zus van Edith, Trudy Ernst-Meijerink. 
 Op 27 mei was er een bezoek aan onze buur museum Staal in Almen. Peter Kooij 
en Pieter Jonker hielden een lezing over hun boek ' Jeanne Bieruma Oosting en de 
prentkunst ' waarna zij de aanwezige Vrienden rondleidden door de tentoonstelling en 
vragen beantwoorden.  
 Op 18 oktober hield Christiaan te Strake tijdens een Vriendencafé in het auditorium 
een aansprekende inleiding over het Rampjaar 1572, gevolgd door een rondleiding door 
de aan het Rampjaar gewijde tentoonstelling. Voor dit vriendencafé hadden zich liefst 51 
personen aangemeld! 



 Op 1 december vond de najaarsexcursie plaats. 44 Vrienden gingen met de bus 
naar Rotterdam waar zij het Depot van het Boijmans van Beuningen bezochten. Een zeer 
geslaagde excursie naar het eerste publiek toegankelijk kunstdepot ter wereld.  
 Op 16 december namen we in de Buitensociëteit officieel afscheid van Tiana 
Wilhelm die haar functie als directeur van de Musea Zutphen beëindigde. Cor Witbraat 
(oud-voorzitter) en Hans la Rose keken terug op een enerverende bestuursperiode en 
bedankten haar namens de Vrienden met een podiumcheque en enkele kunstboeken. 

Voor de communicatie met onze leden werd gebruik gemaakt van Vriendenbulletins en de 
eigen website. 

Het Bestuur is lid van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, de NFVM. De 
algemene ledenvergadering op 19 september in kasteel Amerongen is door een delegatie 
van het Bestuur bijgewoond. Er is voorgesteld de bijdrage per aangesloten vereniging te 
verhogen en om de kosten voor de lunch uit eigen zak te betalen. Dit voorstel is 
aangenomen. 
Binnen de federatie bleken de ervaringen met gedifferentieerde tarieven teleurstellend te 
zijn. Het bestuur van de Vrienden heeft mede naar aanleiding van deze informatie 
besloten om van de invoering van gedifferentieerde tarieven af te zien.  

De cursussen van de Vrije Academie die onze Vereniging faciliteert konden weer in 
persoon worden bijgewoond. 

Financiële bijdragen aan Musea 

Ook in 2022 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.  

In 2022 hebben De Musea aan onze Vereniging een bijdrage gevraagd voor de restauratie  
van het schilderij van Martin Monnickendam (Margot van Hasselt) en aankoop van twee  
werken van Willem den Ouden. 
Het Bestuur heeft besloten het restauratieverzoek te honoreren en heeft overeenkomstig 
het beleid dat door de Vrienden voor dergelijke subsidieaanvragen is ontwikkeld  besloten  
tot een bijdrage van 75% van de restauratie van Margot van Hasselt, d.w.z. 6637,50 euro . 
Voor de aankoop van de twee werken van Den Ouden heeft het bestuur besloten geen 
bijdrage te leveren. Vanwege de financiële positie van de vereniging achtte men het 
moment voor subsidiëring van de aankoop niet geschikt. 
Voor de restauratie van de Van Langrenglobe die in Haarlem door Francien van Daalen is 
gerestaureerd is door de Vrienden in 2022 een subsidie van 16.800,00 euro toegekend 
(zie jaarverslag 2022). De onthulling van de gerestaureerde Globe vond op 13 december    
plaats. Het bestuur van De vrienden werd door de Musea Zutphen voor deze onthulling 
uitgenodigd en was vertegenwoordigd. 

Onderling contact 

Het Bestuur hield de inhoud van onze website  actueel en besteedde veel aandacht aan 
de   Musea Zutphen, ook via Vriendenbulletins. 
In 2022 werden door de voorzitter vier Vriendenbulletins gemaakt met informatie over 



diverse onderwerpen.  
In de rubriek “Kunstbelevenissen” werden de Vrienden uitgenodigd aan te geven wat hun 
favoriete kunstwerk is en waarom. Deze rubriek is op de Vriendenwebsite te vinden onder 
“Uitgelicht”.  

Het ledenaantal 

Wij streven naar een stabiel of beter nog een stijgend ledental om een daadwerkelijke 
ondersteuning vanuit de gemeenschap aan de doelstellingen van onze vereniging te 
kunnen leveren.  
Per 31 december 2022 telde de Vereniging 585 betalende leden, plus 19 Zutphanologen 
en 6 ereleden. Dit betekent een zorgelijke daling ten opzichte van eerdere jaren. Over het 
gehele jaar zijn er 28 nieuwe leden bijgekomen en van 30 leden is het lidmaatschap 
opgezegd, merendeels vanwege overlijden. Per saldo een afname met 2 leden ten 
opzichte van eind 2021.  
Geslaagde Zutphanologen (jaarlijks ca 20-30) krijgen een jaar lang een gratis 
lidmaatschap aangeboden. De ervaring leert dat een deel hiervan na afloop van het gratis 
jaar definitief Vriend wordt. 

Tenslotte 

Het Bestuur van de Vrienden wil zijn waardering uitspreken voor de wijze waarop  directie, 
medewerkers en vrijwilligers van de Musea Zutphen met veel energie in het jaar 2022 hun 
taken hebben vervuld.  

J.P. 

Zutphen,   februari 2023 


