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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;
b. Het werven van vrijwilligers voor baliewerkzaamheden voor het museum.
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).
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Beleid
Beleidsvisie Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum te
Workum 2008 - 2018
Doel notitie
Met het inzetten van nieuw beleid door de Stichting Jopie Huisman Museum is het
van belang dat ook de Vereniging van Vrienden duidelijkheid geeft over de wijze
waarop zij in lijn met het beleid van de stichting in de toekomst denkt de belangen
van het museum te dienen. Stichting en vereniging weten zo van elkaar waarop ze
kunnen rekenen en hebben een basis voor overleg voor verdeling van
verantwoordelijkheden en inzet van middelen.
Tevens heeft deze beleidsvisie ten doel het uitgangspunt te vormen voor de
activiteitenplannen voor de volgende jaren te beginnen in 2008.
Beleidsuitgangspunten
De statuten zijn duidelijk over de relatie tussen de vereniging en de stichting. De
vereniging heeft een volgende rol ten opzichte van de in standhoudende rol van de
stichting. In de statuten wordt de kern hiervan als volgt omschreven; “de bevordering
van de belangstelling voor het door de stichting “Stichting Jopie Huisman Museum”,
gevestigd te Workum, geëxploiteerde museum……etc”.
Dat houdt in dat de stichting het beleid bepaalt van het museum en dat de vereniging
zich afvraagt hoe dit te ondersteunen. In de statuten wordt genoemd dat dit kan
gebeuren door “het organiseren van tentoonstellingen en andere evenementen ten
bate van het museum”. De vereniging zal om dat te bewerkstelligen zich specifiek
richten op het organiseren van activiteiten en het verstrekken van informatie die het
de moeite waard maken lid te blijven of te worden van de vriendenkring.
Uitgangssituatie
Alhoewel de vriendenkring nog altijd een van de grootste van het land is, is er sprake
van een gestage vermindering van het aantal vrienden. Dit heeft te maken met een
veroudering van het ledenbestand en een te geringe aanwas van nieuwe leden.
Samenhangend hiermee is er sprake van een steeds afnemend aantal leden dat nog
herinneringen deelt aan de levende persoon van Jopie Huisman. Met name dit
laatste noodzaakt tot een koerswijziging, die momenteel ook opgepakt wordt door de
stichting. Bij de afwegingen die daarin gemaakt moeten worden, kan en wil de
vriendenkring een steunende rol spelen. Voor de vereniging ligt hier dè uitdaging
voor de komende periode, nl. het wekken van belangstelling bij een nieuwe en
jongere groep potentiële vrienden.
Beleidsspeerpunten
 Werven en behouden van leden en vrijwilligers
Een stabiel aantal leden is voorwaardelijk voor een stabiel (financieel) beleid. In de
komende tijd zullen we de huidige activiteiten en voorzieningen onder de loep nemen
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en indien nodig afstemmen op de uitbreiding van de doelgroep. Daarbij zal speciale
aandacht uitgaan naar de vorm en functie van de nieuwsbrieven en het aantal
activiteiten dat voor de vrienden georganiseerd wordt. In overleg met de stichting zal
bekeken worden welke mogelijke uitingen goed aansluiten bij de voorgenomen
koerswijziging en de restyling van het museum. De vrienden moeten op z’n minst het
idee hebben dat hun contributie nuttig en mede in hun belang besteed wordt.
 Financieel beleid
Het streven is om na aftrek van de kosten voor activiteiten, voorzieningen en de
verenigingskosten ca. € 20.000 per jaar over te houden voor ondersteuning van het
museum. Het in stand houden van het museum is in principe een zaak van het
museum zelf, de stichting dus. De kosten hiervoor moeten dan ook in de eerste
plaats uit de exploitatie gedekt worden. Ingeval van calamiteiten, noodzaak tot het
doen van omvangrijke investeringen, het doorvoeren van innovatieve ideeën of het
overgaan tot een media-offensief, moet het mogelijk zijn om in goed overleg met een
substantiëler bedrag te ondersteunen. In de komende periode lijken dergelijke
investeringen meer in de lijn van de noodzakelijke ontwikkelingen te liggen dan te
ondersteunen bij de aankoop van werk dat op de markt komt. Daarvoor in de plaats
kunnen beter tentoonstellingen ingericht worden vanuit particulier bezit en/of
overgegaan worden tot bruikleenovereenkomsten.
Wat de verhoging van de contributie betreft, is er ook sprake van een aansluiting bij
het beleid van de stichting. De op handen zijnde omslag naar nieuw beleid zal een
goede aanleiding zijn om een verhoging onderbouwd te kunnen aankondigen. Het
voornemen is de verhoging aan te kondigen op de jaarvergadering in februari 2015
en deze in 2016 te laten ingaan.
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Beheer
Jaarverslag 2014
Het seizoen begon met de jaarvergadering in de Klameare op 22 februari, waar maar
liefst 160 Vrienden aanwezig waren. Een gezellige lunch in het museum volgde en
de thematentoonstelling ‘MooiZooi’ werd feestelijk geopend. Velen van u waren
onder de indruk van het werk van de Amerpoortse kunstenaars, die zich op treffende
wijze door Jopie lieten inspireren.
Op 14 juni hadden zich 110 Vrienden aangemeld voor de excursie naar het Joods
Historisch Museum in Amsterdam. Het programma bestond uit bezichtiging van het
museum, een presentatie en een rondwandeling door de Joodse wijk. Met een hapje
en een drankje werd een boeiende en indrukwekkende dag afgesloten.
Gedurende het hele afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan
educatieprogramma’s voor kinderen. In maart ging het project ‘Mooizooi’ van start.
De kinderen kregen opdrachten waarbij ze verbindingen moesten vinden, tussen de
schilderijen van Jopie en de werken van de kustenaars van ‘Mooizooi’. In oktober
startte het project ‘Jopies koffer met kunst’. Aan de hand van een koffertje met daarin
o.a. een leuk geïllustreerd opdrachtenboekje probeerden de kinderen op hun eigen
wijze Jopie’s werk te beleven.
Op zaterdag 27 september trad de zanger Gerrit Breteler op voor de Vrienden. Ruim
125 personen genoten van een prachtig concert.
De slotavond voor de vrijwilligers werd op 1 november gehouden. Een zeer
geslaagd samenzijn met een heerlijk Indisch buffet. Twee medewerkers vierden hun
jubileum.
Eind december en begin januari hebben vele vrijwilligers geholpen met het opruimen,
verplaatsen en tijdelijk verhuizen van de inventaris van het museum.
De
verbouwing is op 5 januari van start gegaan.
Nu nog enkele cijfers in willekeurige volgorde:






De Vriendenkring heeft momenteel 2670 leden.
Het bestuur van de Vriendenkring heeft het afgelopen jaar 10 keer vergaderd.
Het aantal bezoekers in het museum bedroeg 40.000.
Er zijn 54 vrijwilligers werkzaam.
Het museum is sinds 30 december gesloten en opent op 4 april zijn nieuwe
deuren.
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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. 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 2014 met vergelijkende
cijfers opgenomen.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET JOPIE HUISMAN MUSEUM

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

31.12.14
€

31.12.13
€

Vlottende activa
Te vorderen/vooruitbet. posten
Spaarrekening Rabobank
Rekening-courant Rabobank
Activiteitenrek. Rabobank
Kasmiddelen

PASSIVA
Bestemmingsfonds
Reserve Toezeggingen u.b.

3.232

4.921

115.352
12.022
3.220
0
130.594

114.337
8.572
6.840
0
129.749

133.826

134.670

Voorziening "Activiteiten"

31.12.14
€

31.12.13
€

118.922
0
118.922

121.465
0
121.465

2.184

2.785

9.604
3.116
12.720

8.641
1.779
10.420

133.826

134.670

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

EXPLOITATIEREKENING 2014
Exploitatie
2014
€

Begroting
2014
€

Exploitatie
2013
€

Begroting
2015
€

Baten
Ledenbijdragen
Rente
Diverse baten

32.620
1.014
274

34.000
1.250
500

35.928
1.342
402

32.000
840
400

33.908

35.750

37.672

33.240

2.271
337
3.000
3.596
1.203
1.178
2.426

2.500
950
3.000
3.000
1.000
1.250
3.000

2.300
950
3.000
2.800
800
1.250
3.000

2.500
16.510

2.500
17.200

2.162
1.257
3.011
2.720
976
1.033
2.595
0
3.135
16.889

2.500
16.600

17.398

18.550

20.783

16.640

Lasten
Portokosten
Drukwerk
Vriendengeschenk
Nieuwsbrieven
Algemene kosten
Bestuurskosten
Jaarvergadering
Kosten ledenadministratie
Activiteiten voor baliepersoneel

Exploitatiesaldo
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