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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

Jaarverslag Vriendenbestuur 2020
Het jaar 2020 start met het vrijwilligersuitje op 7 en 8 februari naar Leiden Een heel
gezellig weekend voor allen die zich vol enthousiasme inzetten om ons museum
ieder jaar weer draaiende te houden.
De nieuwe tijdelijke tentoonstelling “Waterwereld” werd op 13 februari 2020 geopend
en blijft ook in 2021 nog te bezoeken.
Op 22 febr. 2020 werd in de Klameare de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
de Vriendenkring gehouden. Bezocht door ruim 100 vrienden. Na de lunch was er
de mogelijkheid om de nieuwe tentoonstelling “Waterwereld” in het museum te
bezoeken. We konden toen nog niet vermoeden dat 3 week later de 1e lockdown
werd afgekondigd.
Het bestuur van de Vriendenkring kwam in 2020 6 keer bij elkaar voor een
vergadering.
Ook in 2020 werd verder gewerkt aan het klimaat neutraal maken van het museum.
Het dak werd vernieuwd, beter geïsoleerd en bedekt met zonnepanelen deels
geschonken door de vrienden.
Tijdens de verplichte sluiting van het museum waren er geen inkomsten.
De Vriendenkring sprong bij met een lening van € 50.000,-- aan de Stichting Jopie
Huisman museum. Van dit bedrag is inmiddels € 30.000,-- terug betaald. Het
resterende bedrag van € 20.000,-- wordt in de loop van dit jaar terugbetaald.
In 2020 zijn er 4 digitale nieuwsflitsen verstuurd. Waarin we nieuwtjes uit het
museum met u delen. Mocht u deze niet hebben ontvangen geef dan uw mailadres
aan ons door, via de website van het museum.
Onze jaarlijkse vriendenexcursie begin april kon niet doorgaan i.v.m. met de
coronamaatregelen.
Ook de jaarlijkse vrijwilligersavond eind november kon geen doorgang vinden. Wel
kregen alle vrijwilligers als decembergeschenk een giclee van een werk van Jopie
naar eigen keuze. Een prachtige geste, die erg op prijs werd gesteld.
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Tot slot nog enkele cijfers over het afgelopen jaar:


De bijdrage van de Vriendenkring aan het museum werd in 2020 besteed aan
het verduurzamen van het museum



Het aantal vrienden van ons museum bedroeg in 2020 totaal 1404



Het bezoekersaantal aan ons museum was in 2020 in totaal 28.367 ondanks
de sluiting i.v.m. corona toch nog een respectabel aantal. (In 2019 ruim
36.500).



Er zijn momenteel 48 vrijwilligers werkzaam in het museum. We namen
afscheid van 7 vrijwilligers en gelukkig mochten we ook weer 7 nieuwe
collega’s verwelkomen



Het museum was het afgelopen jaar geopend de eerste week van januari en
daarna van 14 februari tot 12 maart en van 1 juni tot 15 december.



Voorts werd er besloten dat het museum (zodra het weer mag) in het
vervolg alle dagen geopend zal zijn van 11 tot 17 uur.

We gaan ervanuit dat onze volgende jaarvergadering weer op de vertrouwde locatie
de Klameare kan plaatsvinden op zaterdag 26 februari 2022.
In de nieuwsbrief van december 2021 vindt u daarvoor de officiële uitnodiging.

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
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. 8 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 2020 met vergelijkende
cijfers opgenomen.
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VERENIGING VRIENDEN VAN HET JOPIE HUISMAN MUSEUM
BALANS per 31 december 2020
Activa

31.12.19

31.12.20

€

€

35.989

35.800

4.180

4.925

71.084

31.088

RC Rabo ..51
RC Rabo act ..30
SPR Rabo
Te vorderen

Totaal activa

690

111.943

Passiva

31.12.19

31.12.20

€

€

Bestemmingsfonds

78.674

80.598

Bestemmingsreserve

21.325

-

Voorziening activiteiten

3.407

3.092

Vooruitbetaald/nog te betalen
Contributies vooruit betaald

3.468
5.070

1.367

111.943

89.380

17.567

89.380

Totaal passiva

Toelichting
31.12.20
Te vorderen en vooruit betaalde posten
€
RC-verhouding JHM
nog te betalen
bestuurskosten
ledenwerving
bankkosten
saldo

17.567

664
650
53
1.367

Bestemmingsfonds
stand per 1 januari 2020
t.b.v. JHM: alg gift
giften JHM tbv educatie, verlichting en aanpassingen

78.674
-5.500
-8.000

Sub. Tot.

65.174

Exploitatiesaldo 2020

15.424

stand per 31 december 2019

80.598

Bestemmingsreserve
stand per 1 januari 2020
gift JHM t.b.v. zonnepanelen
stand per 31 december 2020

21.325
-21.325
-

4.323

VERENIGING VRIENDEN VAN HET JOPIE HUISMAN MUSEUM
Exploitatie rekening
exploitatie
2020

begroting
2020

exploitatie
2019

begroting
2021

€

€

€

€

Lidmaatschapsbijdragen
Bankrente
Giften

23.433
4
1.432

25.000
8
1.400

24.680
7
1.385

24.500
1
1.500

Totale baten

24.869

26.408

26.072

26.001

Portokosten
Drukwerk en reclame
Ledenwerving
Kosten Nieuwsbrief
Algemene kosten
Bestuurskosten
Kosten jaarvergadering
Kosten Slotavond
Incidentele kosten

1.771
613
2.032
587
277
1.666
2.500

1.800
200
200
2.500
700
1.000
2.000
2.500

1.706
193
350
2.467
990
344
1.745
1.927

1.800
100
200
2.500
700
700
2.000
2.500

Totale lasten

9.445

10.900

9.720

10.500

exploitatiesaldo

15.424

15.508

16.352

15.501

852

-

Baten

Lasten

saldo na aftrek gift museum

Saldo is toegevoegd aan bestemmingsfonds

Beleid 2021
werving nieuwe leden
museum extra; giften tent.
Jopie-100 in 2022, algemeen

1.924

