
 

 

 

 



 
Beste Vrienden, 
 
2021 was vooral voor de cultuursector een zwaar jaar. Een jaar waarin corona domineerde 
en waarin wij opnieuw hebben ervaren 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  ruim 1.130 leden waaronder een flink aantal vrijwilligers hebben we het museum met 
geld en draagvlak kunnen steunen. De daling in winkelinkomsten was proportioneel met het 
gedaalde bezoekersaantal van het museum, wat uiteraard samenhing met de periodes van 
sluiting. De opbrengsten uit lidmaatschappen zijn nagenoeg gelijk gebleven, omdat de daling 
van het aantal leden is afgevlakt en u gul heeft gedoneerd. 
 
Gelukkig blijft onze financiële positie sterk en hebben wij ook dit jaar het museum gesteund 
met schenkingen en bijdragen aan tentoonstellingen. De Vrienden zijn trots en blij ruim EUR 
180.000,-  aan het museum te 
hebben kunnen doneren. Het 
betrof bijdragen aan: 
- Tentoonstelling Museum in 

Bloei  
- Bijdrage aankoop Patricia 

Kaersenhout 
- Restauratie plafond stukken 

t.b.v. Jordaens-tentoonstelling  
- Educatieprogramma bij de 

tentoonstellingen in de serie 
‘Kunst van Kritiek’  

- Aankopen hedendaagse 
kunst 

- Donatie aan Dirck Hals 
 

 
Het organiseren van lezingen en excursies werd ook in 2021 gehinderd door 
coronamaatregelen. Toch hebben vele actieve leden zich op vrijwillige basis ingezet voor het 
museum en de Vriendenvereniging: 
 
Een groep van 45 enthousiaste Vrienden draagt zorg voor onze museumwinkel. De 
winkelcommissie heeft de coördinatie van in- en verkoop, vrijwilligersinzet en afstemming met 
het museum. Dit jaar neemt Claartje Wijkhuizen-Ruha afscheid van het bestuur om extra zorg 
en aandacht te bieden die haar vriendenkring behoeft. Ank van Meggelen, Noor Eyken, 
Marianne Hartmann en Elly Uenk sturen de winkel gezamenlijk aan.  
 
Het is Marja Ploeger en het team van Artetcetera gelukt om een aanzienlijk deel van de  
volle kalender met Vriendenactiviteiten te laten doorgaan: Online lezingen over de 
Schutterstukken, de Jordaens expositie, Over Montmartre en – onlangs- over het koloniaal 
verleden van Haarlem. We verheugen ons op een nieuw jaar waarin we weer in het museum 
bij elkaar kunnen komen. De Soireecommissie, bestaande uit Marjo Pompen, Emilie Dries, 
Marjan Bijkersma, Anke Knottenbelt en Marja Ploeger, staat in de startblokken om dit jaar 
een extra mooie avond te organiseren. 

  Guess Who’s Coming to Dinner Too, Patricia Kaersenhout (2017-2021) 
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De Roemers hebben hun eerste lustrum gevierd met een 
lustrumdiner in de binnentuin van het museum. Een 
fantastische en sfeervolle avond opgeluisterd met 
livemuziek, groesrondleidingen binnen en buiten het 
museum en heerlijke hapjes. Daarnaast hebben de 
Roemers zich, samen met het team van het museum, een 
begin gemaakt met onze Vrienden-wervingsacties. 
Eerste uiting daarvan is het initiatief ‘Geef Vriendschap 
Cadeau’. 
Maartje Blans heeft afscheid genomen van de 
Roemercommissie. Wij zijn haar dankbaar voor haar 
inzet, met name haar kunstenaarsoog voor de artistieke 

inhoud van onze activiteiten. Zo heeft Maartje ons op pad gezet en om meer kunszinningheid 
en diversiteit in onze vereniging samen te brengen. De Roemercommissie bestaat nu uit Jolien 
Posthumus (Voorzitter), Caroline de Vries, Rosemarij Schotte, David Lette, Alette Bastiaansen 
en Henk Pieter van Asselt. 
 
Vip’s Bloementeam, onder leiding van Vibeke Struben en 
Anna Mélissant, heeft in de periodes dat het museum open 
was steeds gezorgd voor een feestelijke ingang van het 
museum.  
 
De Kascommissie, bestaande uit Hein Coops en Michiel 
Jensma, toetste het financiële beleid en gaf een 
goedkeurende verklaring. 
 
Onze Denktank, bestaande uit Esther Brasser en Faridah 
Azimullah, heeft ons, in dialoog met directeur Ann 
Demeester, op het spoor gezet op de vele manieren 
waarop het museum, en cultuur in het algemeen, op lange 
termijn meerwaarde biedt aan de stad Haarlem. 
 
Administratie: Michiel Kramer volgde Esther Kwaks op als 
secretaris. Wij danken Esther voor de doortastende en 
praktische wijze waarop zij verbeteringen doorvoerde en 
problemen oploste. Onze administratie is dankzij haar 
gemoderniseerd en nauw verbonden met die van het 
museum. Onmisbare kracht op de achtergrond hierbij was 
ook dit jaar Helga de Vries. 
  
Het Bestuur kwam in 2021 vijf keer in vergadering bijeen. Belangrijkste onderwerpen waren 
de organisatie van corona-proof ledenactiviteiten, 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 6 april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden 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. 
 
  

  Welkomstboeket bij opening in juni 

  Roemers lustrum in de binnentuin 
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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 2022 
 
Het bestuur:  
Cees van Buchem, Voorzitter 
Piet-Hein Timp, Penningmeester 
Michiel Kramer, Secretaris 
Claartje Wijkhuizen-Ruha, Winkelcommissie 
Marja Ploeger, Activiteitencommissie 


