
 
 
 

JAARVERSLAG 2020 
 

 
“Het was een raar jaar”, hoorden we vaak over 2020. Een jaar waarin corona domineerde 
en waarin benadrukt werd hoe belangrijk vriendschap is. De Vereniging van Vrienden van het 
Frans Hals Museum is er trots op dat ze in dit moeilijke jaar van steun heeft kunnen zijn voor 
het museum.  
 
Met 1.100 leden waaronder een flink aantal vrijwilligers hebben we het museum kunnen 
helpen. Onze inkomsten waren in 2020 substantieel lager dan gewoonlijk. Dit is vooral het 
gevolg van lagere winkelinkomsten. Deze terugval in inkomsten was proportioneel met het 
gedaalde bezoekersaantal van het museum, wat uiteraard samenhing met de lockdown.  
 
Gelukkig is onze financiële positie zeer sterk en konden we ook, of misschien juist, in deze tijd 
het museum steunen met schenkingen en bijdragen aan tentoonstellingen. De Vrienden zijn trots 
en blij ruim EUR 155.000,-  aan het museum te hebben kunnen doneren. Het betrof bijdragen 
aan: 
- Tentoonstelling Museum in Bloei  
- Restauratie van een aantal werken uit de collectie van het museum ten behoeve van 

de tentoonstelling ‘Mag het ook mooi zijn?’ 
- Educatieprogramma bij de tentoonstellingen in de serie ‘Kunst van Kritiek’ 
- Aankoopfonds collectie hedendaagse kunst, waarmee werk is aangekocht van Dena 

Yago, Bruno Zhu, Louise Ashcroft en Pauline Curnier Jardin  
- Programma digitaal aanbod voor scholen 
- Re-targeting van de Nalatenschappencampagne die samen met drie Haarlemse 

instellingen wordt gevoerd, specifiek naar het Frans Hals Museum  
 

Oorspronkelijk had de Vereniging een donatie toegezegd voor de tentoonstelling ’Thuis bij 
Jordaens’. Het betreft een bijdrage voor de reconstructie van de plafondschilderingen die 
Jordaens liet aanbrengen in zijn pronkkamer, die zijn bezoek moest overdonderen en dienst 
deed als ‘showroom’ voor zijn klanten. In verband met de corona-crisis is de tentoonstelling en 
daarmee de toezegging doorgeschoven naar 2021. Daarnaast is de donatie voor het 
educatieprogramma ‘Kunst van Kritiek’ net als de presentatie in Hal verspreid in twee delen 
over 2020 en 2021.  
 
Het organiseren van lezingen en excursies werd in 2020 sterk gehinderd door de lockdown. 
Toch hebben vele actieve leden zich op vrijwillige basis ingezet voor het museum en de 
Vriendenvereniging. Een overzicht: 

 
• Een groep van ongeveer 45 enthousiaste Vrienden draagt zorg voor een, onder 

normale omstandigheden, goed draaiende museumwinkel. De winkelcommissie die de 
coördinatie heeft van in- en verkoop, vrijwilligersinzet en afstemming met het museum, 
nam afscheid van voorzitter Marie Louise van den Abbeelen, die 10 jaar deze taak 
vervulde. Er is veel waardering voor alles wat zij heeft gerealiseerd in die lange 
periode! Vanaf 2021 werkt Claartje Wijkhuizen-Ruha samen met Ank van Meggelen, 
Noor Eyken, Marianne Hartmann en Elly Uenk aan het in stand houden van een vitale 
museumwinkel. Nu deze noodgedwongen gesloten is, gebruikt de winkelcommissie die 
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tijd om nieuwe initiatieven in organisatie en commercie te verkennen en zo de winkel 
en alle vrijwilligers optimaal te laten starten zodra dat weer mogelijk is.  
 

• Het jaar begon vol verwachtingen en optimisme met een volle kalender met 
Vriendenactiviteiten. Op 1 maart 2020 kwamen de Vrienden bijeen voor 
bierbrouwerij ‘De Passer en de Valk’ aan de zonovergoten Bakenessergracht. Niet 
echt aan de gracht, maar nog wel echt in het Frans Hals Museum, waar Thera Folmer - 
von Oven ons door het fraaie schilderij van Berckheyde leidde. We wisten nog niet 
dat de rest van het jaar veel virtueel zou worden. De Vrienden hebben 
noodgedwongen hun computer omarmd en in toenemende aantallen genoten van de 
kunst die via het beeldscherm de woonkamer in rolde. We zijn blij met de inspirerende 
wijze waarop Artetcetera ons heeft meegenomen naar bijvoorbeeld Hollandse 
interieurs in de Gouden Eeuw en virtueel heeft rondgeleid over de expositie ‘Mag het 
ook mooi zijn?’ die inmiddels gesloten was voor publiek. De organisatie van de 
Vriendenbijeenkomsten ligt in handen van Marja Ploeger.  
 

• Na de drukbezochte Soiree in 2019 hoopten we lang dat we in 2020 het jaar samen 
opnieuw feestelijk konden afsluiten. Helaas zat dat er niet in. De Soiree-commissie, 
bestaande uit Marjan Bijkersma, Emilie Dries, Anke Knottenbelt, Marjo Pompen en 
Marja Ploeger, staat klaar om er dit jaar op 8 december een dubbel uitbundige 
Soiree van te maken. 
 

• De Roemers hadden grootse plannen voor hun eerste lustrum: in mei zou Aernoud 
Boudrez een lezing geven over de internationale kunsthandel- vanuit het perspectief 
van een advocaat, met muzikale omlijsting door Xander Hubrecht. In het najaar van 
2020 stond de lustrumviering op het programma. Helaas konden beide evenementen 
niet doorgaan, maar de Roemers hebben alternatieven gevonden die in tijden van 
corona wel door konden gaan: een atelierbezoek bij onze eigen Roemers Maartje 
Blans en Elizabeth Alderliesten. Zij stelden deze middag hun atelier open en hebben 
over hun werk verteld. Verder zijn de Roemers naar LAM Lisse geweest. 
Dit bijzondere museum op landgoed Keukenhof herbergt de privécollectie van de 
familie Van den Broek. Beide activiteiten waren bijzonder inspirerend en geslaagd. 
 
Marjolein Costers heeft afscheid genomen van de Roemercommissie. Wij zijn haar 
dankbaar voor haar tomeloze inzet en daadkracht van de afgelopen jaren! Eind 
2020 zijn Maartje Blans en Caroline de Vries de commissie komen versterken. 
Gwen van Loon heeft haar proef voor de stimulering van de werving van Roemers 
succesvol afgerond. De werving is nu structureel belegd bij de wervingscommissie 
bestaande uit Alette Bastiaansen en David Lette. 
 

• Vip’s Bloementeam, onder leiding van Vibeke Struben en Anna Mélissant, heeft ten 
behoeve van de korte periodes van openstellingen het museum in herfsttooi gezet, met 
prachtige Nandina-struiken met lampionnen bij de entree. Aan het einde van het jaar 
heeft het team het museum met bloemen in de kerstsfeer gebracht. Tot onze spijt moest 
het museum haar deuren opnieuw sluiten, juist toen de versiering klaar was.  
 

• Piet-Hein Timp volgde Bert Lips op als penningmeester van het bestuur.  
De Kas Commissie, bestaande uit Hein Coops en Michiel Jensma, toetste het financiële 
beleid en gaf een goedkeurende verklaring.  
 

• Veel energie is in 2020 gestoken in de administratieve organisatie. Onmisbare kracht 
hierbij was ook dit jaar Helga de Vries., bijgestaan door Jolanda Boerstra. 



 3 

  
Het Bestuur kwam in 2020 vijf keer in vergadering bijeen. Belangrijkste onderwerpen waren 
de organisatie van ledenactiviteiten en de effecten van de coronacrisis hierop, de werving 
van nieuwe leden, de financiële en niet-financiële steun aan het museum, opvolging bestuurs- 
en commissieleden en de ledenadministratie waaronder de koppeling van het ledenbestand 
aan het boekhoudsysteem.   
Op 4 april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, voor het eerst in de 
geschiedenis in digitale vorm.  
In het vierde kwartaal bespraken de directie van het museum en het bestuur van de 
vereniging in een aantal sessies de activiteitenkalender voor het volgend jaar en de 
aanvraag voor donaties. 
 
Wij danken alle vrijwilligers en het team van het museum. We missen het persoonlijk contact 
met onze Vrienden en hopen elkaar, en al het moois en inspirerends dat het Frans Hals 
Museum te bieden heeft, weer snel live te mogen zien.   
 
Haarlem, maart 2021 
 
Het bestuur:  
Cees van Buchem, Voorzitter 
Piet-Hein Timp, Penningmeester 
Esther Kwaks, Secretaris 
Marie Louise van den Abbeelen, Winkelcommissie 
Marja Ploeger, Activiteitencommissie 
Marjolein Costers, Roemer Commissie 


