
 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 

de Vereniging van Vrienden van 
het Frans Hals Museum 

 
gehouden op zaterdag 16 mei 2020 om 14.00 uur, online via Microsoft Teams 
 
 
Aanwezig Bestuur: Cees van Buchem (voorzitter), Bert Lips (penningmeester), 

Esther Kwaks (secretaris), Marjolein Costers, Marja Ploeger 
Aanwezig Museum: Ann Demeester (directeur), Annette Mullink (hoofd Fondsen-

werving & Relatiebeheer) en Gwen van Loon (Coördinator 
Particuliere Relaties en Liaison Office met Vereniging Vrienden) 

Daarnaast hebben 17 leden deelgenomen. 
 
 
 

1. Opening  
Voorzitter Cees van Buchem opent de vergadering en heet alle aanwezigen 
welkom. Hij dankt iedereen voor zijn of haar flexibiliteit en bereidheid om in deze tijd 
van Corona, waarin we niet fysiek bij elkaar mogen komen, op deze manier te 
vergaderen.  
 
Cees stelt Annette Mullink en Gwen van Loon, respectievelijk hoofd 
Fondsenwerving & Relatiebeheer en coördinator Particuliere Relaties en Liaison 
Office met Vereniging Vrienden, voor. Zij zijn voor de Vereniging belangrijke 
contacten binnen het museum waarmee we nauw samenwerken. 
 
Cees feliciteert directeur Ann Demeester met haar benoeming tot bijzonder 
hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 

2. Mededelingen 
 
De voorzitter deelt mee dat naar aanleiding van de goedkeuring tot wijziging van 
de statuten in de extra ALV-vergadering van 16 april vorig jaar de notulen 
dienovereenkomstig zijn gewijzigd.   
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2019 en Notulen Extra 
Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2019  

 
Er zijn geen opmerkingen. Beide notulen worden vastgesteld. 
 
 
 
 



 

4. Jaarverslag over 2019  
 
Cees van Buchem start de toelichting op het jaarverslag 2019. Daarna gaat Marja 
Ploeger in op de diverse activiteiten die door de Vereniging in 2019 zijn 
georganiseerd en die door de leden met enthousiasme zijn bezocht. Aansluitend 
gaat Cees van Buchem in op de donaties die door de Vereniging in 2019 zijn 
toegezegd. Hij bedankt de vele actieve leden, die zich via commissies of anderszins 
voor de Vereniging inzetten.  
 
Cees wijst op de daling van het ledenaantal naar zo’n 1.200 Vrienden. Hij licht toe 
dat ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is voor de Vereniging en roept alle 
aanwezigen op hun enthousiasme voor de Vereniging en het museum over te 
dragen op andere, potentieel nieuwe Vrienden. Immers: Vrienden werven 
Vrienden. 
 
 

5. Financiën 
   
  - Jaarrekening 2019 

Bert Lips licht de jaarrekening 2019 toe. De ledeninkomsten daalden, als gevolg van 
een lager ledenaantal en tekortkomingen in het administratief proces waardoor 
relatief veel leden hun verplichting in 2019 niet zijn nagekomen. De automatisering 
van de administratie is nu grotendeels afgerond waardoor de verwachting is dat er 
over 2020 beter kan worden geïncasseerd.  
 
De Vereniging heeft een legaat gekregen van de heer G.P. Gerrits, bestaande uit 
een woning, een banksaldo en een kunstcollectie. De woning is verkocht. De 
opbrengst en het banksaldo, totaal circa EUR 400.000,- zijn opgenomen in het 
bestemmingsfonds G.P. Gerrits (waarover later meer). In 2020 volgt nog een bedrag 
van circa EUR 56.250,-. De kunstcollectie is door het museum niet geschikt 
bevonden om in de collectie van het museum te worden opgenomen. De heer 
Van der Hoeven vraagt zich af of het gepast is om niet de kunstcollectie maar wel 
de forse liquiditeit te erven. Was er bij leven contact met de heer Gerrits? Bert Lips 
en Ann Demeester lichten toe dat de heer Gerrits voor beiden een onbekende 
was. Aangeboden kunst worden altijd getoetst aan duidelijke en strenge criteria. 
Deze kunstwerken vielen buiten de gestelde criteria.  
 
Bert Lips wijst op de wijze van rubricering van het vermogen in de jaarrekening. 
Voorheen kenden we aparte fondsen voor aankopen, restauratie en educatie. 
Omdat de dotatie aan deze fondsen feitelijk willekeurig was, zijn vanaf 2019 de 
losse fondsen samengevoegd tot één fonds van waaruit de Vereniging, mits 
uiteraard binnen haar statutair vastgelegde doelstellingen, donaties aan het 
museum kan doen. Omdat de heer G.P. Gerrits in zijn testament heeft laten 
vastleggen dat zijn erfenis specifiek aan aankopen en restauraties dient te worden 
besteed zijn deze gelden wel in een apart fonds ondergebracht.  
 



 

De belangrijkste posten van de balans en de staat van middelen en bestedingen 
worden doorgenomen.  
 
 - Verslag van de kascommissie 

Hein Coops doet verslag van de bespreking van de kascommissie, bestaande uit 
Michiel Jensma en hemzelf, met penningmeester Bert Lips en zijn beoogd opvolger 
Piet-Hein Timp inzake de jaarrekening. Er is met name stilgestaan bij de 
eerdergenoemde wijziging in rubricering van het vermogen. Er zijn geen 
onvolkomenheden geconstateerd. De kascommissie heeft wel de aanbeveling  
gedaan de bijdragen van de Roemers apart te specificeren in de jaarrekening.  
De kascommissie keurt de jaarrekening goed en stelt de vergadering voor dit te 
bekrachtigen. De vergadering krijgt de vragen voorgelegd of zij de jaarrekening 
goed kan keuren en decharge kan verlenen aan het bestuur. Beide vragen worden 
unaniem met “ja” beantwoord.  
 

-          (Her)benoeming leden van de Kascommissie 

Hein Coops en Michiel Jensma stellen zich komend jaar opnieuw beschikbaar voor 
de kascommissie. De leden wordt gevraagd of zij in kunnen stemmen met 
herbenoeming van beide heren. Alle aanwezige leden stemmen in. Cees van 
Buchem dankt Hein en Michiel en bevestigt dat zij ook voor het jaar 2020 de 
kascommissie zullen vormen.  

 
7. Samenstelling Bestuur 

 
Cees van Buchem deelt mee dat Ralph Elias wegens drukke werkzaamheden 
elders zal stoppen als lid van het bestuur van de Vrienden.  
Na vijf jaar zal ook Bert Lips het bestuur verlaten. Cees blikt terug op zijn rol in het 
bestuur en dankt hem voor zijn enthousiasme en deskundigheid.  
Als opvolger van Bert wordt Piet-Hein Timp voorgedragen. Hij stelt zichzelf voor: met 
zijn gezin woonachtig in Aerdenhout, werkzaam bij Heineken op het gebied van 
verduurzaming en zeer gemotiveerd om het bestuur van de Vrienden te komen 
versterken. Alle aanwezigen stemmen in met de benoeming van Piet-Hein Timp. 
 
Het bestuur van de Vereniging ziet er daarmee als volgt uit: 

• Cees van Buchem (voorzitter) 
• Piet-Hein Timp (penningmeester) 
• Esther Kwaks (secretaris) 
• Marie-Louise van den Abbeelen 
• Marjolein Costers 
• Marja Ploeger 

 
8. Mededelingen directeur Ann Demeester 

 
Ann vertelt over de gang van zaken in het museum in deze lastige tijd met alle 
beperkingen die ons als gevolg van het coronavirus worden opgelegd. Het 
museum is gesloten. Het team richt zich op de dagelijks zaken (collectiebeheer) en 



 

crisismanagement (in en na coronatijd). Het museum is heel druk om het contact 
met medewerkers en bezoekers levendig te houden. Er worden onder meer 
Haarlemse Helden uit de zorg geëerd, ansichtkaarten naar ouderen en betrokken 
(oud-)Vrienden gestuurd, een podcast gemaakt met interview door Albert Verlinde 
(in kader van een serie van de BankGiro Loterij) en digitale rondleidingen door het 
museum verspreid (gemaakt door Museum Muze).  
Daarnaast besteedt het museum veel aandacht aan de lobby binnen gemeente, 
provincie en het Ministerie van OCW. In Haarlem wordt hiervoor opgetrokken met 
de andere grote culturele instellingen. Minister Ingrid van Engelshoven is op 
werkbezoek geweest in het museum, wat geen enkele garantie geeft op financiële 
steun maar wel haar betrokkenheid bij het museum toont.   
 
Ann stelt twee nieuwe medewerkers voor: Annette Mullink, per 15 april begonnen 
als hoofd Fondsenwerving & Relatiebeheer en Marthe de Vet, voormalig hoofd 
Educatie en Publieksbegeleiding van het Van Gogh Museum en per 1 juni Hoofd 
Publiekszaken van het Frans Hals Museum.   
 
Het museum zal op 1 juni 2020 heropenen. Hiervoor is samen met het Teylers 
Museum een (kleine) marketingcampagne opgezet, gericht op de binnenlandse 
markt. Het museum volgt het corona-protocol dat door de Museumvereniging is 
opgesteld. Dat betekent onder andere maximaal 30 bezoekers per uur en verplicht 
online reserveren. Ann nodigt alle Vrienden van harte uit direct te komen. Het 
museum is noodgedwongen heel rustig, dus voor iedereen een VIP-treatment. De 
verplichte reservering geldt ook voor de Vrienden! Museum en winkelcommissie zijn 
in overleg hoe op een verantwoorde manier de winkel te kunnen openen. Het 
museumcafé zal nog niet opengaan. Er wordt gewerkt aan een alternatief. 
Gedacht wordt aan een koffiebarretje in de binnentuin.  
 
De zomertentoonstelling “Mag het ook Mooi zijn” wordt uitgesteld tot oktober. Tot 
die tijd is “Beeldmacht” te zien in locatie Hal. De Jacob Jordaens-tentoonstelling 
die in het najaar gepland stond, moet helaas worden uitgesteld. Voor Museum in 
Bloei wordt gewerkt aan een (kortere) herfsteditie.  
Het programma voor 2021 is nog onduidelijk. Omdat musea wereldwijd met hun 
programma moeten schuiven (ook met hun bruiklenen) is het een ingewikkelde 
puzzel. Ann hoopt snel meer te kunnen vertellen.  
 
Het museum had al voor de corona-crisis veel contact met de gemeente. De 
wethouder heeft het onlangs goed geformuleerd: het museum had al last van 
onderliggend lijden. In een adviesrapport van BMC, opgesteld in opdracht van de 
gemeente en het museum, wordt duidelijk dat het museum hoegenaamd geen 
mogelijkheden heeft om inkomsten te vergroten dan wel kosten te verlagen. Er zal 
meer hulp nodig zijn. De Gemeente Haarlem geeft circa 50% van wat andere 
gemeenten geven aan vergelijkbare musea. De gemeente is geschrokken van 
deze constateringen en heeft het museum gevraagd om scenario’s. Deze 
scenario’s zijn inmiddels door het museum uitgewerkt maar helaas ligt, als gevolg 
van corona, het proces bij de gemeente stil. Er ontstaat naar verwachting als 
gevolg van de lockdown door corona een tekort van circa EUR 600.000,-, dat 



 

bovenop het onderliggende lijden komt. Vanzelfsprekend heeft dit de hoogste 
prioriteit van de directie.  
 
In deze context is het heel prettig dat Vrienden blijven steunen. Ann dankt de 
Vrienden daarvoor heel hartelijk.  
Cees voegt daaraan toe dat alle ideeën voor extra steun aan het museum zeer 
welkom zijn. Cees dankt Ann voor haar interessante update. 
 

9. Rondvraag 
 
De heer Laurey vraagt hoeveel Vrienden geen e-mailadres hebben?  Esther Kwaks 
geeft aan dat we van circa 300 Vrienden geen e-mailadres kennen, wat overigens 
niet wil zeggen dat deze Vrienden niet over een e-mailadres beschikken. 
 

10. Sluiting 
 
Cees van Buchem dankt alle aanwezigen, hoopt de Vrienden weer spoedig fysiek 
in het museum te mogen begroeten en sluit de vergadering.  


