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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
Beheer
Jaarverslag 2016
Het seizoen begon op 27 februari 2016 met de jaarvergadering in de nieuwe
Klameare, waarbij 120 vrienden aanwezig waren.
Na deze jaarvergadering waarin de wijziging van de statuten aan de orde was, zijn
de goedgekeurde wijzigingen en de aanvullingen met de notaris besproken.
De gewijzigde statuten zijn op 10 mei 2016 bij de notaris getekend.
Verder is er medio 2015 gestart met het ontwikkelen van een beleidsvisie voor de
Vrienden. Deze beleidsvisie “Koersdocument 2020” is in de definitieve versie op 7
juli door het bestuur vastgesteld en zal binnenkort op de website beschikbaar zijn.
Eén van de belangrijke punten uit dit Koersdocument betreft het aantal leden van de
Vriendenkring. Wij willen dit aantal minimaal stabiel houden en bij voorkeur
uitbreiden.
Het Vriendenbestuur gaat actief aan de slag met het werven van nieuwe leden.
Graag doen we ook een beroep op u allen om eens rond te kijken/vragen in uw
familie en vriendenkring voor het werven van een nieuwe vriend. Speciaal voor de
werving van nieuwe Vrienden hebben we een boekenlegger laten drukken die u bij
de laatste Nieuwsbrief heeft ontvangen en ook in het museum wordt deze uitgedeeld
aan bezoekers.
De nieuwe zuil in de museumwinkel biedt naast het digitaal invullen van een museum
enquête ook de mogelijkheid tot digitaal aanmelden als lid van onze Vriendenkring.
Op 4 juni vond de jaarlijkse vriendenexcursie plaats. Er hadden zich 70 vrienden
aangemeld voor een bezoek aan het Museum More in Gorssel. Op deze stralende
zomerdag werden we ontvagen in Herberg de Roskam. Na de koffie bezochten we
het daar tegenover liggende Museum waar we een boeiende lezing kregen van de
museumconservator. Daarna gingen we op eigen gelegenheid het museum door
waar een indrukwekkende verzameling Moderne en Realistische Kunst hangt. De
middag werd afgesloten met een afscheidsborrel in de Roskam. Al met al een heel
geslaagde middag.
Op 15 oktober werd in het kader van het 30 jarig bestaan van ons Museum de
jubileum tentoonstelling “Mijn Jopie” feestelijk geopend. Onze Friese troubadour Syb
van der Ploeg had speciaal voor deze gelegenheid een heuse blues aan Jopie
gewijd. Een en ander werd live gestreamd op Facebook.
Op zondagmiddag 6 november ontvingen we onze vrienden in ons museum, dat
was omgebouwd tot een knus theater waar Nanne Kalma en Ankie van der Meer
voor ons optraden. Een geslaagde middag die werd afgesloten met een heerlijk
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Tapas buffet. Ook hier werd een speciaal voor 30 jaar Jopie geschreven lied ten
gehore gebracht.
Er is veel aandacht besteed aan educatieprogramma’s voor kinderen. Gedurende het
afgelopen jaar ontvingen weer vele groepen van basisscholen in ons museum voor
een inspirerende ochtend of middag onder leiding van Vera Damhuis. Ook werden er
tijdens de schoolvakanties weer workshops aangeboden met telkens nieuwe
thema’s.
De slotavond voor de vrijwilligers werd op 2 november gehouden. Tijdens deze
avond werd afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. Gelukkig mochten we
ook weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
Tot slot nog enkele cijfers over het afgelopen jaar:
De bijdrage van de Vriendenkring aan het museum bedroeg in 2016, € 17.315,- en
is besteed aan de volgende zaken: vertaling audiotour in het Engels en Duits,- erg
gewaardeerd door onze gasten -, plaatsing van een zuil in de museumwinkel , het
vernieuwen van de museumwebsite, bijdrage t.b.v. administratie en bijdrage voor het
jeugd/school educatieprogramma:
Het bestuur van de Vriendenkring heeft in 2016 7 keer vergaderd.
Er werden 2 Nieuwsbrieven uitgebracht.
Het aantal bezoekers aan ons museum bedroeg 37.800
Er zijn momenteel 43 vrijwilligers werkzaam.
Het museum was het afgelopen jaar geopend van 15 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
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 2016 met vergelijkende
cijfers opgenomen.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
31.12.16 31.12.15
€
€

ACTIVA

31.12.16 31.12.15
€
€

PASSIVA

Vlottende activa

Bestemmingsfonds
Reserve Toezeggingen u.b.

Te vorderen/vooruitbet. posten

1.299

0

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

71.008
4.744
4.529
0
80.281

70.740
5.926
4.046
0
80.713

81.580

80.713

Voorziening "Activiteiten"

71.277
0
71.277

69.281
0
69.281

3.524

2.973

6.773
5
6.778

6.939
1.520
8.458

81.580

80.713

Vlottende passiva
Vooruitbetaalde ledenbijdragen
Te betalen posten

VERENIGING VRIENDEN VAN HET JOPIE HUISMAN MUSEUM
EXPLOITATIEREKENING 2016
Exploitatie

Begroting

Exploitatie

Begroting

2016

2016

2015

2017

€

€

€

€

Baten
Ledenbijdragen
Rente
Diverse baten

31.264

33.600

32.452

30.000

268

700

689

250

30

0

4

10

31.562

34.300

33.145

30.260

1.965

2.300

2.031

2.000

379

950

870

800

Lasten
Portokosten
Drukwerk
Vriendengeschenk

1.060

3.000

2.006

0

Nieuwsbrieven

2.438

2.800

2.750

2.800

872

750

754

750

Algemene kosten
Bestuurskosten

1.461

1.250

1.179

1.250

Jaarvergadering

1.815

2.500

1.965

2.000

Activiteiten voor baliepersoneel

2.260

2.500

2.430

2.500

12.251

16.050

13.986

12.100

19.311

18.250

19.159

18.160

Exploitatiesaldo
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