Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum
ANBI-gegevens
Algemene gegevens:
Naam ANBI:

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum

KvK

40004327

RSIN/Fiscaal nr.

8025.43.339

Adres
Postcode
Plaats
Tel.
Email

Noard 6
8711 AH
Workum
0515-543131
vrienden@jopiehuismanmuseum.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Sjoerdtje de Visser
Secretaris
Iet de Jager
Penningmeester
Frans Sikkes
Leden
Redmer Bax
Gelkje Schotanus
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
De vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.
Doelstelling
Artikel 2 van de statuten.
De vereniging stelt zich ten doel:
a. De bevordering van de belangstelling voor het door de stichting “Stichting
Jopie Huisman Museum” gevestigd te Workum, geëxploiteerde museum en de
daarin bijeengebrachte verzamelingen;
De vereniging streeft geen winst na.
Bij het ontbinden van de vereniging zal het batig saldo na vereffening worden
aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als
het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen (statuten artikel 21 lid 2
en 3).
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Beleid
Beleidsvisie Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum te
Workum 2016 - 2020
De beleidsvisie is als apart document op deze site te vinden
Beheer
Jaarverslag 2017
Het seizoen 2017begon met het openstellen van ons museum voor het opvoeren
van het indrukwekkende toneelstuk “Life is beautiful”, gespeeld door Klaasje Postma,
waarin ze vertelde over het leven van Alice Herz-Sommer onder begeleiding van
prachtig pianospel door Pauli Yap. In totaal werd dit stuk 8 keer opgevoerd.
Daarna vond op 25 februari 2017 de jaarvergadering plaats, hier in de Klameare,
waarbij 120 vrienden aanwezig waren.
Enkele van Jopie zijn schilderijen gingen uit logeren in 2017, naar het Museum der
Westküste op het Duitse schiereiland Föhr.
De jubileum tentoonstelling “Mijn Jopie” was nog het hele jaar in ons museum te zien.
Er is van deze tentoonstelling een prachtig boekje uitgegeven. Straks verkrijgbaar
(tegen betaling) in onze museumshop.
Het bestuur van de Vriendenkring heeft in 2017 7 keer vergaderd.
Eén van de speerpunten van ons Vriendenbestuur blijft het werven van nieuwe leden
voor onze Vriendenkring. Wij streven ernaar het aantal vrienden minimaal stabiel te
houden en bij voorkeur uit te breiden. Ook het afgelopen jaar is door natuurlijk
verloop het vrienden tal met zo’n 200 leden gedaald. Dit betekent concreet minder
extraatjes voor ons museum.
Het komende jaar gaan we door middel van de sociale media zoals mail, facebook
en Instagram vrienden werven. In de loop van dit jaar leest u hier meer over in onze
vriendennieuwsbrief en op de museum website. Graag doen we nogmaals een
beroep op u allen om eens rond te kijken/vragen in uw familie en vriendenkring voor
het werven van een nieuwe vriend.
Vorig jaar is de verzending digitale Nieuwsflits gestart, waarin we tussentijds (dus
tussen het verzenden van de beide nieuwsbrieven door) nieuwtjes met u delen.
Mocht u uw emailadres nog niet aan ons hebben doorgegeven dan is daar vandaag
wel even tijd voor om dit te noteren.
Op 10 juni vond de jaarlijkse vriendenexcursie plaats. Er hadden zich 76 vrienden
aangemeld voor een bezoek aan Leeuwarden, de Culturele hoofdstad van Europa
2018. Men werd ontvangen in de Prinsentuin met een lunch, gevolgd door een
praamvaart door de grachten en tenslotte gingen we naar het Fries Museum. Daar
gaf directeur Chris Callens een inleiding, waarna men op eigen gelegenheid het
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museum mocht verkennen. De middag werd afgesloten met een afscheidsborrel in
het Fries museum. Al met al een heel geslaagde middag.
Op zondagmiddag 12 november ontvingen we 92 vrienden in het museum. Deze
middag stond in het teken van “Bram de schilder” met inleidingen waarin de
schilderijen van Bram Vermeulen werden vergeleken met die van Jopie. Het geheel
omlijst met muziek van Bram, gespeeld door een speciaal voor ons samengesteld
combo.
Een heel bijzondere middag.
Ook het afgelopen jaar is er weer veel aandacht besteed aan ons
educatieprogramma. Gedurende het afgelopen jaar ontvingen we zo’n 1000
basisscholen leerlingen in ons museum voor een inspirerende ochtend of middag
onder leiding van Vera Damhuis. Tijdens de schoolvakanties werden er weer
workshops voor de jeugd aangeboden met telkens nieuwe thema’s.
De slotavond voor de vrijwilligers was op 25 november 2017. Onder leiding van een
echte chef maakten heerlijke tapas die we daarna onder het genot van een, al dan
niet alcoholische versnapering, verorberden. Een hele inspirerende en vooral
gezellige avond.
Tot slot nog enkele cijfers over het afgelopen jaar:
De bijdrage van de Vriendenkring aan het museum bedroeg in 2017 € 15.500,- en is
besteed aan de volgende zaken: het vertalen van de museumwebsite, bijdrage t.b.v.
administratie en bijdrage voor het jeugd/school educatieprogramma
Het aantal leden in 2016 was 2099. Ten opzichte van 2016 met 2292 leden is dit
opnieuw een daling van ons ledental. Deze daling geeft zoals eerder gezegd, de
noodzaak aan ons in te zetten voor de uitbreiding van het aantal Vrienden om het
museum blijvend goed te kunnen ondersteunen.
Het bezoekersaantal van ons museum liep vorige jaar iets terug.
We mochten zo’n 38.000 bezoekers ontvangen.
Er zijn momenteel 44 vrijwilligers werkzaam.
Het museum was het afgelopen jaar geopend van 13 februari tot 30 december.

Besteding van gelden
De middelen van de vereniging worden besteed volgens een jaarlijkse begroting die
in de jaarvergadering door de leden wordt vastgesteld. De begroting wordt opgesteld
door het bestuur. In dezelfde jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over
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het gevoerde beleid van het afgelopen jaar middels een jaarverslag en een
jaarrekening (balans en exploitatierekening). In het lopende jaar houdt het bestuur
toezicht op de uitvoering van de activiteiten en de bestedingen conform de begroting.
Het bestuur vergadert ca. 10 keer per jaar waarbij vanaf maart elke vergadering
wordt gerapporteerd over de uitgaven in relatie tot de begroting. Met betrekking tot
het begrote exploitatie overschot worden door de museum directie in het najaar
projecten ingediend Het bestuur beslist vervolgens over de keuze en financiering
van één of meerdere project(en) door de vereniging.
Hierna zijn de verkorte balans en de exploitatierekening 2017 met vergelijkende
cijfers opgenomen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

31.12.17 31.12.16
€
€

Vlottende activa

PASSIVA
Bestemmingsfonds
Reserve Toezeggingen u.b.

Te vorderen/vooruitbet. posten

752

1.299

Spaarrekening Rabo Bank
Rekening-courant Rabo Bank
Activiteitenrek. Rabo Bank
Kasmiddelen

71.069
8.432
5.517

71.008
4.744
4.529
0
80.281

85.018

85.770

81.580

Voorziening "Activiteiten"

31.12.17 31.12.16
€
€
75.454
0
75.454

71.277
0
71.277

4.531

3.524

5.785
5.785

6.773
5
6.778

85.770

81.580

Vlottende passiva
Vooruitbetaalde ledenbijdragen
Te betalen posten
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VERENIGING VRIENDEN VAN HET JOPIE HUISMAN MUSEUM

EXPLOITATIEREKENING 2017
Exploitatie
2017
€

Begroting
2017
€

Exploitatie
2016
€

Begroting
2018
€

Ledenbijdragen
Rente
Diverse baten

29.236
61
0

30.000
250
10

32.452
689
4

29.000
25
0

Totaal
Lasten

29.296

30.260

33.145

29.025

Portokosten
Drukwerk
Vriendengeschenk/ledenwerving
Nieuwsbrieven
Algemene kosten
Bestuurskosten
Jaarvergadering
Activiteiten voor baliepersoneel
Totaal

1.795
613
0
2.388
609
208
1.507
2.500
9.620

2.000
800
0
2.800
750
1.250
2.000
2.500
12.100

2.031
870
2.006
2.750
754
1.179
1.965
2.430
13.986

2.000
500
500
2.800
700
1.250
2.000
2.500
12.250

Exploitatiesaldo

19.677

18.160

19.159

16.775

Baten

5

