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Jaarverslag Stichting Vrienden Museum Drachten 2021

Opnieuw een jaar getekend door Corona…
Dat laat onverlet dat 2021 toch een aantal bijzondere mijlpalen kende.
Voor ons als Vrienden natuurlijk het 40-jarig bestaan!
We hadden het graag wat uitbundiger willen vieren, maar dat was niet mogelijk.
Toch kijken we met genoegen terug.
Op de tentoonstelling “even goede vrienden” om te beginnen.
Veel aandacht en een mooie cheque van de wethouder op 14 oktober.
Veel werken uit ons bezit waren te zien en een bijzondere (foto)sessie met omstreeks 20
donateurs van het eerste uur!
Met als hopelijk duurzaam resultaat nu ook een vaste plek in het Museum, een
“Vriendenkabinet” waar onze aankopen en schenkingen zichtbaar zijn.
Na twee jaar was er ook weer een excursie en wel op 23 oktober naar Amsterdam.
Naar de bakermat van de Amsterdamse school.
Compleet met QR-code check, koffie en jubileumgebak, een bezoek aan Museum “het Schip”
en een uitgebreide (bus)tocht door de stad met een deskundige gids!
Tenslotte was er na de zomervakantie de hooggewaardeerde cursus Stedentrip 2, door
mevrouw Margaret Breukink.

Bestuurlijke ontwikkelingen
Een van die donateurs van het eerste uur is bestuurslid Jan van der Meer, hij nam na 40 jaar
afscheid. Met een geslaagd bestuursuitje is dat luister bijgezet, met dank voor de vele en
gewichtige diensten die hij de Stichting Vrienden heeft geleverd!
Het bestuur bestaat op 31 december 2021 uit:
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Mevrouw Jikke Leclercq (aftredend in 2022)
Mevrouw Hanneke Bijstra (aftredend in 2022)
De heer Bert van Asselt, voorzitter (aftredend in 2022)
Mevrouw Coos Mühlschlegel, secretaris
De heer Bauke Wittermans, penningmeester
Mevrouw Wilma van Asselt

Waar we op koersen is:
n het vinden van tenminste 2 nieuwe bestuursleden (dan zitten we weer op de statutair
voorgeschreven vijf);
n het versterken van twee werkgroepen, te weten voor activiteiten/ excursies en voor pr en
marketing.
Hierdoor wordt het werk van het bestuur wat meer bestuurlijk en minder uitvoerend.
Nog een mijlpaaltje: verscherping van de regels rond toezichthouden betekent het afscheid van
de traditie dat de voorzitter van de Vrienden ook zelf in de Raad van Toezicht zit. Binnenkort
wordt duidelijk welk lid van de ondertussen grotendeels nieuwe RvT daar op voordracht van de
Vrienden zit.

Mede mogelijk gemaakt door
Conform onze statuten hebben we ook in 2021 het Museum gesteund naar vermogen.
Meer dan vroeger heeft dat te maken met het mogelijk maken van tentoonstellingen.
Ditmaal ten behoeve van “de schilder en zijn landschap” en vooral de eerdergenoemde “even
goede vrienden“. Hoewel we ook dit jaar een steentje bijdroegen om de aankoop van een
bijzonder schilderij van Kurt Schwitters mogelijk te maken.
De Stichting Leven en werk van beeldend kunstenaar Sierd Geertsma (waarvan een aantal jaren
geleden vrijwel het gehele bezit naar onze Stichting is overgegaan) herdacht in 2021 dat de
schilder 125 jaar geleden werd geboren. Wij hebben daar enige financiele steun aan gegeven.
Nieuwsbrieven kwamen uit in juni, september en december; een uitgebreide digitale
Nieuwsflits in maart (en een aantal wat kleinere in de loop van het jaar).
Naast de schrijvers zijn daarvoor achter de schermen elke keer ook andere harde werkers actief.
Fokke J van der Veen (vormgever en producent), Joppa Wuite (digitale aanmelding) en de
ploeg die ervoor zorgt dat de papieren versie wordt ingepakt en verstuurd: Jikke, Coos,
Hanneke, Henneke en Lemina onze dank is groot!
Vergaderingen, een aantal malen door de nood gedreven buiten het Museum.
Op 22 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni, 7 september, 28 september, 26 oktober en 29 november
kwam het bestuur bijeen. Als regel woont de directeur/bestuurder van het Museum een deel
van de bijeenkomsten bij.
Naast het “gewone” werk vroeg ook de komst van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
en het Ultimate Beneficial Owners register aandacht.

De grootste uitdaging is en blijft het op peil houden of liever nog uitbreiden van het aantal
donateurs. Met de huidige rond 450 donateurs zijn we blij, ook in 2021 zorgden ze weer voor
een bevredigend financieel resultaat. Hiervoor verwijs ik u graag naar het financiele jaarverslag.
Tenslotte: na 9 jaar is dit mijn laatste impressie van het voorbije jaar. Tijd voor wat anders en
dank aan allen met wie ik mocht samenwerken en verrijkende belevenissen deelde.
In het bijzonder dank aan medebestuursleden Jan, Jikke, Hanneke, Coos, Bauke en Wilma!
Bert van Asselt, voorzitter.

