
	

Jaarverslag Vereniging 
Vrienden van het Frans Hals Museum 

	
Met veel plezier kijken we als Bestuur van de Vrienden terug op 2018. Het was een 
buitengewoon druk jaar waarin we hard hebben gewerkt aan een aantal interne 
zaken zoals het relatiebeheersysteem, de huisstijl en de samenwerking tussen de 
Vereniging en het museum. En dat terwijl er grote “externe zaken” plaatsvonden in 
het museum waaronder natuurlijk het huwelijk tussen Hof en Hal en de blockbuster-
tentoonstelling Frans Hals en de Modernen. Op veel terreinen hebben we stevige 
vooruitgang kunnen realiseren, andere vragen in 2019 nog om extra aandacht. Al 
met al zijn we trots op de bereikte resultaten. Hieronder gaan we hier concreter op 
in. 
 
Donaties 
Het belangrijkste doel van de Vrienden is het leveren van bijdragen aan het museum 
in de vorm van donaties. In 2018 hebben de Vrienden op de volgende wijzen 
financiële bijdragen verricht:  
• EUR 50.000,- voor de aankoop van de serie van twaalf tekeningen Individuals van 

Nedko Solakov 
• EUR 6.000,- voor de aankoop van het videowerk Synopsis van Melanie Bonajo 
• EUR 5.000,- aan het tijdschrift TOON 
• EUR 38.000,- aan het educatieve programma met onder andere 

(familie)workshops, schoolprogramma’s en een audiovisuele tour 
• EUR 10.000,- aan de oeuvre-catalogus van Hals die samen met Claus Grimm 

wordt ontwikkeld 
• EUR 5.000,- aan de restauratie van de kopie van De Regentessen van het 

Oudemannenhuis van Frans Hals die Eduard Manet maakte. 
Reeds in 2017 is een toezegging gedaan voor een donatie van EUR 50.000,- voor het 
schooleducatie-programma en de realisatie van de glossy die voor de 
tentoonstelling Frans Hals en de Modernen is gemaakt. 
 
Activiteiten Vrienden  
Ons tweede doel is de betrokkenheid van Vrienden bij het museum te vergroten 
door middel van activiteiten. Het jaar 2018 begon met het Huwelijk en sloot af met 
Frans Hals en de Modernen. Het was voor ons een groot plezier om rond deze 
prachtige programmering onze activiteiten te plooien. De agenda was dit jaar goed 
gevuld: 
• Lezing Groepsportretten Frans Hals 
• Lezing Landschappen 
• Dagexcursie naar Kleef onder leiding van Michiel Kersten 
• Lezing Antoon Erftemeijer “Kunst is om te huilen” 



	

• Roemer Voorjaarsevent met humor workshop Bastiaan Geleijnse (Fokke & Sokke) 
• Onthulling aankoop Individuals van Nedko Solakov 
• Lezing Sine Cecere  
• Lezing Frans Hals en de Modernen 
• Bezoek Vrienden Rijksmuseum aan Frans Hals en de Modernen 
• Roemer Najaarsevent met presentaties van Erik van Rossum, Lilly van Zuijlen en 

Jessica Roeders onder leiding van cabaretier Philip Walkate 
• Soiree met inspiratie van George Moorman en muziek van Rom Helweg.   
 
Het aantal vrienden bedroeg bijna 1450. Het aantal opzeggingen is ruim 
gecompenseerd door nieuwe Vrienden die met een speciale ledenwervingsactie in 
Hof zijn geworven. Het aantal aanwezigen op onze activiteiten is sterk gestegen, 
deels omdat er meer evenementen zijn georganiseerd, deels omdat de 
evenementen beter werden bezocht.  
 
Winkel  
De museumwinkel in locatie Hof wordt bemenst door maar liefst 52 enthousiaste 
vrijwilligers. In 2018 bleef de omzet met EUR 87.000,- nagenoeg gelijk aan die van 
2017. De netto inkomsten uit de winkel bedroegen EUR 41.000,- hetgeen EUR 4.000,- 
lager is dan de bijdrage over 2017. De omzet per bezoeker steeg van EUR 0,69 naar 
EUR 0,79.  Speerpunten van de winkel in 2018 waren: 
• Eigen producten, samen met het museum ontwikkeld, gebaseerd op details uit 

schuttersstukken 
• Doorlichten gehele assortiment en terugbrengen voorraad 
• Kaartenmapjes met logo en bloemcreaties uit het museum, eigen afbeeldingen 

op magneten 
• Prenten van Aart Taminiau, een mooie aanvulling op de expositie. 
 
Museum in Bloei 
Vip’s team realiseert al jaren samen met het museum de expositie Museum in Bloei. 
Ook dit voorjaar was de tentoonstelling een groot succes.  
 
Projecten 
Het bestuur heeft in 2018 verschillende projecten gerealiseerd:  
• De samenwerking met het museum effectiever gemaakt 
• De kwaliteit van (de communicatie rond) onze activiteiten verhoogd en ons 

team versterkt 
• De nieuwe huisstijl doorgevoerd, in lijn met de huisstijl van het museum. De winkel 

is gerestyled en geschilderd, inpakmateriaal en Vriendenstickers zijn aangepast 
• Een flyer ontwikkeld voor de werving van nieuwe Vrienden 
• Digitalisering van het ledenbestand en de administratie. In 2019 worden deze 

acties afgerond 



	

• Een pilot-wervingscampagne tijdens Frans Hals en de Modernen die heeft geleid 
tot ruim 60 nieuwe Vrienden. 

Met deze maatregelen kunnen we in 2019 het museum effectiever steunen, actief 
nieuwe vrienden werven en de huidige Vrienden beter en vaker betrekken bij het 
museum. 
 
ALV 
Tijdens de ALV van 2018 heeft de vergadering de bestuurswijzigingen bekrachtigd, 
de jaarrekening, na positief advies van de kascommissie, goedgekeurd, en het 
Bestuur décharge verleend.  
Samen met directeur Ann Demeester is tijdens de ALV gesproken over de financiële 
situatie van het museum. Ann benadrukt het belang van de steun van de Vrienden, 
mede gezien de krappe bekostiging door de Gemeente Haarlem. 
 
Commissies en Bestuur  
• De winkelcommissie bestond in 2018 uit Marie Louise van den Abbeelen 

(voorzitter), Jolanda Boerstra (secretaris), Willemijn van Gasteren (inkoop), Nel 
Schuil (winkelbeheer), Ank van Meggelen (roosterbeheer).  

• De Soireecommissie bestond uit Marjo Pompen, Marjan Bijkersma, Emilie Dries, 
Anke Knottenbelt en Liesbeth Timmer.  

• De Kascommissie bestond uit Michiel Verschuijl en Hans Wijnberg. Na de ALV in 
april is de positie van Michiel Verschuijl overgenomen door Hein Coops. 

• Marjolein Costers, Evelijn Ferwerda, Eric de Muinck Keizer, Xavier Kat en Hein 
Coops vormden de Roemercommissie 

• Het Bloementeam van Vip’s Bloemen bestond uit Vibeke Struben (creaties), Anna 
Mélissant (organisatie) en hun vrijwilligers. Behalve de tentoonstelling Museum in 
Bloei verzorgden zij ook de kerstversiering in het museum.  

• Het ledensecretariaat werd dit jaar voor het laatst beheerd door Anneke de 
Vries-Staleman. In samenwerking met Ralph Elias heeft zij de samenvoeging van 
het Vriendenbestand in het nieuwe systeem begeleid. 

• Het bestuur bestond in 2018 uit Marie-Louise van den Abbeelen (winkel), 
Marjolein Costers (Roemers), Marja Ploeger (activiteiten), Cees van Buchem 
(voorzitter), Bert Lips (penningmeester) en Esther Kwaks (secretaris). 

	


