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Intro
De Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
Het aantal leden bedroeg per 31 december 2017 ruim 1600 leden, waaronder circa 120 Roemers.
Ondanks het feit dat dit lager is dan het jaar daarvoor, zijn de inkomsten uit contributies en overige
inkomsten in 2017 vrijwel gelijk gebleven.
2017 was het jaar waarin het museum zijn masterplan voor een vernieuwd Frans Hals Museum
ontvouwde, er flink wat wijzigingen in de organisatie van de Vereniging van Vrienden plaatsvonden
en de Roemers zich als solide onderdeel van de Vrienden vestigden. In dit verslag nemen wij u met
trots mee langs de belangrijkste gebeurtenissen van 2017.

Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de Vereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 3
voorzitters van commissies, te weten PR-commissie, activiteitencommissie en de winkelcommissie.
Verder zijn er nog een Soirée commissie, de bloemendames en de kascommissie.
Het Algemeen Bestuur kwam in 2017 6 keer bij elkaar en het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer bijeen.
Agendapunten waren onder meer de organisatie van activiteiten communicatie met de Vrienden,
donaties aan het museum en de financiën van de Vereniging. Daarnaast vond in september 2017
voor het eerst de inspiratiedag met het team van het museum plaats. Op deze bijeenkomst wisselen
de deelnemers ideeën uit over de programmering van het komend jaar, en over kansen om elkaars
initiatieven te versterken en de communicatie te harmoniseren.
Het Bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en een
Algemeen Bestuur, tot de ALV op 15 april 2017 als volgt samengesteld:
De heer Tom Schlatmann (voorzitter); de heer Bert Lips (penningmeester); mevr. Anneke de VriesStaleman (secretaris), mevr. Marie Louise van den Abbeelen (winkel), mevr. Caroline WesterinkHeijmeijer (PR) tot 23 april 2016), mevr. Femke Kolff-Otten (PR), mevr. Albertine de Nerée tot
Babberich-Hennemann (activiteiten).
Sinds de ALV van 15 april 2017 is de samenstelling als volgt:
Cees van Buchem (voorzitter), Bert Lips (penningmeester), Esther Kwaks (secretaris), Marie Louise
van den Abbeelen (winkel), Femke Kolff-Otten (PR), Isabella Hellegers-Key (activiteiten).
Het ledensecretariaat werd beheerd door Anneke de Vries-Staleman.
De Kascommissie bestond uit de heren Michiel Verschuijl en Hans Wijnberg.

ALV
Op 15 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats waarin Ietje Marseille en Hannie
Koomen een presentatie hielden over het digitaliseren van het archief van het Frans Hals Museum,
het Archief FHM. Het Archief FHM is tijdens de ALV aangeboden aan het museum en is een zeer
welkome uitbreiding op het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Frans Hals Museum.
Tijdens de ALV zijn de bestuurswijzigingen bekrachtigd. De kascommissie heeft haar goedkeuring
uitgesproken over de wijze waarop de kas is beheerd en de jaarrekening tot stand is gekomen. In een
verklaring spraken zij voorstel aan de vergadering uit om décharge te verlenen aan penningmeester
en overige bestuursleden, hetgeen is gebeurd.
Directeur Ann Demeester tilde tijdens haar presentatie op de ALV een tipje van de sluier op over de
toekomstplannen van het museum. Het thema “where tradition meets tomorrow” staat centraal. De
programmering van het vernieuwde Frans Hals Museum biedt naast hoogstaande tentoonstellingen
oude kunst en toonaangevende exposities van kunstenaars van nu ook een prikkelende mix van
beiden.

Bijdrage aan het museum
Een van de belangrijkste doelen van de Vrienden is het leveren van bijdragen aan projecten die
belangrijk zijn voor het museum, maar moeilijk of niet te financieren zijn. In 2017 hebben de
Vrienden op de volgende wijzen financiële bijdragen verricht:
- EUR 17.500,- bijdrage aan Studio HahaHals, een fotostudio waar families in de huid van 17deeeuwse personages kunnen kruipen en een groepsportret kunnen maken;
- EUR 5.000,- bijdrage aan het eigen tijdschrift van het museum: de TOON.
Activiteiten
Om Vrienden nauwer te betrekken bij het museum organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten.
Met een gevarieerd aanbod proberen we de kennis over en het enthousiasme voor de collectie en
tentoonstellingen van het museum verder te vergroten.
Op 9 april organiseerden we speciaal voor de Vrienden een lezing over China. Schrijfster Lulu Wang
en kunstenaar Cees Krijnen lichtten toe hoe zij zijn beïnvloed door China en de Chinese cultuur.
Tijdens de lezing werd voor het eerst speciaal voor kinderen een workshop georganiseerd. Kinderen
volgden een schilderles in hetzelfde China-thema in het atelier van Tanja Kuiperi aan de Gasthuisvest.
Zoals gebruikelijk wordt tweemaal per jaar een avond georganiseerd speciaal voor de Roemers. Op 1
juni kwamen 65 Roemers bijeen in De Hallen voor een wijn- en kunstproeverij. Tijdens een zomers
zwoele avond proefden zij van de wijnen van Okhuysen en de kunst uit de Humor-tentoonstelling.
Ariel Alvares zorgde op dadaïstische wijze voor de nodige verrassing. In de winter, op 23 november

kwamen opnieuw zo’n 60 Roemers samen. Dit keer in het Frans Hals Museum waar zij, behalve een
heerlijk diner een workshop Visual Thinking Strategies kregen voorgeschoteld.

Restauratoren Mireille te Marvelde en Liesbeth Abraham verzorgden op 24 september een zeer
boeiend programma over de restauratie van de drie regentenportretten voor ruim 50
belangstellenden. Niet alleen de deelnemers waren bijzonder enthousiast, ook de restauratoren zelf:
“Het is juist zo leuk om aan de Vrienden de bijzondere details te laten zien, die je met het blote oog
niet kunt zien”. Ook tijdens deze lezing was er voor de kinderen weer een leuke activiteit in het
atelier van Tanja Kuiperi.
De succesvolle tentoonstelling De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw was de aanleiding
voor een gloedvolle en zeer interessante lezing van conservator Jasper Hillegers op 19 november. Zijn
enthousiasme over schilderijen met diverse scabreuze en boertige taferelen bracht hij moeiteloos
over op de 25 aanwezige Vrienden.
13 december was in 2017 de tweede woensdag van de maand en trouwe Vrienden weten wat dat
betekent: de Soirée. Net als vorig jaar zetten Marja Ploeger en Marjo Pompen, dit jaar ondersteund
door Marjan Bijkersma, weer een geweldige avond neer. Omdat de Soirée dit jaar plaatsvond tijdens
de tentoonstelling Humor in de Gouden Eeuw was het thema van de avond humor. De verhalen over
humor in de Gouden Eeuw werden opgevrolijkt door eigentijdse cabaretiers, grappige muzikanten en
buitengewone hapjes. Voor wie het gemist heeft: de volgende Soirée is op woensdagavond 12
december 2018.

Winkel
De winkel van het Frans Hals Museum wordt bemand en gemanaged door de Vrienden. Het
personeel van de winkel bestaat uit een team van 56 enthousiaste vrijwilligers. Organisatie en
inkoop wordt verzorgd door de winkelcommissie. De winkelcommissie bestond in 2017 uit:
- Marie Louise van den Abbeelen (voorzitter)
- Jolanda Boerstra (secretaris)
- Willemijn van Gasteren (inkoop)
- Nel Schuil (winkelbeheer)
- Ank van Meggelen (roosterbeheer)
De commissie heeft zeven keer vergaderd. Natuurlijk zijn de ontwikkelingen in het museum met
betrekking tot het huwelijk en het masterplan belangrijke aandachtsgebieden geweest. De
winkelcommissie heeft zich ingespannen de gastvrouwen zo veel mogelijk hieromtrent op de hoogte
te houden door middel van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor voorlichtingsbijeenkomsten. Ook zij
er drie Vriendenwinkel Magazines met daarin informatie voor de vrijwilligers uitgegaan.
In 2017 is het team verstrekt met zes nieuwe gastvrouwen. Helaas heeft de enige gastheer in de
Vriendenwinkel in januari 2018 afscheid genomen.
Er is in november een informatieve bijeenkomst voor de vrijwilligers gehouden met een toelichting
over de exposities. Aansluitend is de vrijwilligers een lunch aangeboden als dank voor hun inzet voor
de museumwinkel.

De winkel kende financieel een goed jaar. De omzet steeg, de inkoopkosten daalden. Het resulteerde
in een resultaat van ruim EUR 45.000,-.
Communicatie
Dit jaar werd 8 keer de digitale Nieuwsbrief van de Vrienden verstuurd. Deze werd opgemaakt door
Femke Kolff, Monique van Royen en Layla Wijsmuller (fotografie).
In 2017 kregen de Vrienden hun eigen pagina op Facebook. Eind 2017 volgden zo’n 150 mensen die
pagina. In de laatste maanden van 2017 is een advertentie-campagne op Facebook opgezet,
waarmee 22.000 personen zijn bereikt. Het streven is het aantal Facebook-volgers in 2018 stevig te
verhogen en de pagina actief in te zetten bij de communicatie met de Vrienden.
Het blad TOON kwam 1 keer uit in 2017. Behalve een financiële bijdrage van EUR 5.000,- leverden de
Vrienden in de persoon van Deidre Enthoven ook een redactionele bijdrage.

Tot slot
Na de bestuurswisselingen is nadrukkelijk geïnvesteerd in de kennismaking en samenwerking met
directie en medewerkers van het museum. Dit verliep zeer plezierig en constructief. Het bestuur wil
dan ook directie en medewerkers heel hartelijk danken voor hun betrokkenheid bij de Vereniging.
Onze grootste dank gaat uit naar alle Vrienden die ook dit jaar weer het museum hebben gesteund.
Dankzij onze leden kunnen we voor het museum een belangrijke bron van steun zijn, in financiële en
in niet-financiële zin. Het bestuur is iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer erkentelijk voor!
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