JAARVERSLAG 2019

De Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum is een actieve groep van zo’n 1.200
vrienden.
Belangrijkste doel van de vereniging is het museum te steunen met schenkingen en bijdragen
aan tentoonstellingen, het bevorderen van de bekendheid van het Museum,
het organiseren van lezingen en excursies en het bevorderen van bruikleen, schenkingen en
legaten aan het museum.
De Vrienden zijn trots en blij het museum financieel te kunnen steunen. Onze bijdrage is
mogelijk dankzij de winkelinkomsten, ledeninkomsten, extra donaties en legaten van Vrienden.
In 2019 heeft de Vereniging voor ruim EUR 158.899,- donaties uitbetaald dan wel
toegezegd. Het ging om bijdragen aan:
- Tentoonstelling Frans Hals en de Modernen
- Audio-uitgifte tentoonstelling Frans Hals en de Modernen
- Tentoonstelling Museum in Bloei
- Tijdschrift TOON 2019
- Aankopen collectie hedendaagse kunst
- Magazine tentoonstelling Virtuoos! Van Israëls tot Armando
- Tentoonstelling Lubaina Himid – Marianna Simnett

Lubaina Himid, Naming the money. Zaalfoto The Grab Test, Frans Hals Museum Hal. Foto: Charlott Markus.

In 2019 wisten we de betrokkenheid van de leden opnieuw te vergroten, dankzij de diverse
activiteiten van onze vrijwilligers:
•

De museumwinkel wordt bemand door maar liefst 53 vrijwilligers, vrijwilligers die onder
leiding van de winkelcommissie circa de helft van de inkomsten van onze vereniging
genereren. De winkelcommissie bestaat uit: Marie Louise van den Abbeelen (voorzitter),
Ank van Meggelen, Noor Eyken, Marianne Hartmann en Elly Uenk. Dit jaar nam de
winkelcommissie afscheid van Will van Gasteren en Nel Schuil, die we ook hier willen

bedanken voor hun inzet in al die jaren. Commissielid Jolanda Boerstra verlegde haar
activiteiten naar de administratie van de vereniging.
•

De dames van VIPs bloementeam, onder leiding van Vibeke Struben en Anna Mélissant
hebben zoals ieder jaar de eerste helft van de succesvolle expositie Museum in Bloei
ontworpen en gerealiseerd.

Museum in Bloei, Frans Hals Museum Hof

•

De Roemers hebben genoten van twee mooie avondprogramma’s Haarlemse Helden met
als gast Held Okrah Donkor, en de avond tussen de werken van Lubaina Himid en
Marianna Simnett. Dit alles georganiseerd door de Roemercommissie: Marjolein Costers,
Erik de Muijnck Keizer, Evelijn Ferwerda, Hein Coops, Roos van Velzen en Xavier Kat.
Liaison officer Gwen van Loon is een proef van een half jaar gestart om werving van
Roemers te stimuleren.

•

De Vriendenbijeenkomsten die we samen met Art& organiseren waren in 2019 een
groeiend succes. De lezingen over onder meer historische rollenspellen en over de
bijzondere damastcollectie waren alle volledig volgeboekt. Er waren rondleidingen in Hal
met discussies over schilderbeesten of het eigentijdse werk van Lubaina Himid, een aantal
enthousiaste Vrienden bezocht onder leiding van Michiel Kersten de Caravaggio
tentoonstelling in Utrecht. Tevens maakten meerdere Vrienden dit najaar gebruik van de
mogelijkheid een art& cursus over Kunst van de Gouden Eeuw met korting te volgen.
Marja Ploeger leidt deze initiatieven.

•

Een extra hoogtepunt was de drukbezochte Soiree, het jaarlijkse Vriendenfeest op de
tweede woensdag in december. Dit jaar was het thema ‘Licht’. Flitsrondleiders bespraken
dit thema aan de hand van schilderijen. Ann Demeester verraste ons met een minicollege
over buitengewone lichtkunstenaars en het hele museum was dankzij Vibeke Struben
gehuld in een feeërieke kerstsfeer. De organisatie van de Soiree zal ook komend jaar –
noteert u vast woensdagavond 9 december - weer in handen zijn van Marjan Bijkersma,
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Emilie Dries, Anke Knottenbelt, Marjo Pompen en Marja Ploeger.
•

Eind december zijn de Vrienden in de regentenzaal in kerstsfeer gebracht door de
liederen van het Flowerdale Boys Choir, onder leiding van dirigent Tamir Chasson.

•

De Kas Commissie, bestaande uit Hein Coops en Hans Wijnberg, toetste het financiële
beleid en gaf een goedkeurende verklaring. Op 7 april 2019 is Hans Wijnberg
opgevolgd door Michiel Jensma.

•

Onze organisatie is dit jaar versterkt met Helga de Vries en Jolanda Boerstra voor
administratieve en operationele ondersteuning.

Soirée 2019, Frans Hals Museum Hof

In 2019 is het Bestuur vijf keer in vergadering bijeengekomen. Belangrijkste onderwerpen in
2019 waren: invulling en organisatie ledenactiviteiten, financiële en niet- financiële steun aan
het museum, opvolging bestuurs- en commissieleden, de ledenadministratie waaronder
overgang naar PerfectView en de invulling van de rol van Liaison Officer.
In april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
Jaarlijks komen de directie en conservatoren van het museum samen met ons bestuur in de
herfst bijeen voor de planning- en evaluatiemeeting, om onze samenwerking te verbeteren en
vooruit te blikken naar het komend jaar. Zo maken wij samen de activiteitenkalender boeiend,
eensluidend en gevarieerd.
Voor meer informatie over de Vereniging en de mogelijkheden om de Vereniging en het
museum te steunen, verwijzen wij naar de website van het museum: www.franshalsmuseum.nl
Wij danken alle vrijwilligers en het team van het museum voor een mooi en actief jaar!
Het bestuur:
Cees van Buchem, Voorzitter
Bert Lips, Penningmeester
Esther Kwaks, Secretaris
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Marie Louise van den Abbeelen, Winkelcommissie
Marja Ploeger, Activiteitencommissie
Marjolein Costers, Roemer Commissie
Ralph Elias, Marketing & Communicatie
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