Verslag jaarvergadering Vriendenkring Jopie Huisman Museum op
zaterdag 22 februari 2020
1. Opening door de voorzitter, mevrouw Sjoerdtje de Visser
-In het " Kultuerhús Klameare " heet Sjoerdtje 92 Vrienden van harte welkom.
Een positieve opening met de boodschap van Rutger Bregman dat ‘De meeste mensen
deugen’ Laten we dat standpunt vasthouden, dat werkt zoveel plezieriger in het leven.
Sjoerdtje refereert ook over het portret van ‘Euzie’ …………………………..

"Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de
Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats
geeft"
Emmanuel Levinas 1906 – 1995
2. Berichten uit het museum door directeur Peter Miedema
-Peter vertelt hoe snel zijn eerste jaar bij het Jopie Huisman Museum omgevlogen is. Er zijn
dan ook al heel wat zaken de revue gepasseerd. Aan de hand van diverse foto’s laat Peter dat
zien. Tijdens zijn eerste weken is de expositie ‘Geschenk uit de hemel’ van start gegaan. Een
expositie waarin portretten van ouders gemaakt door verschillende kunstenaren zoals
Hendrik Elings, Gosse Koopmans, Sjoerd de Vries, Gerrit Breteler, Douwe Elias en Natasja
Bennink (beeld mem)Siert Dallinga en Pieter Pander centraal kwamen te staan. De expositie is
heel goed ontvangen, en er waren veel mooie en zelfs emotionele reacties.
-Het café is flink aangepakt in de vorm van schilderwerk, houten lambrisering, gekleurde
stoelen in de kleuren van het schilderwerk ‘Hoeden’
-Net in de laatste weken voor de opening van seizoen 2020 zijn de glasplaten in het museum
vervangen door isolatiepanelen. (De foto laat zien dat het laatste paneel geplaatst werd). Over
enkele weken komen daar nog zonnepanelen overheen, mede mogelijk gemaakt door het
Mienskipfúns en niet te vergeten onze Vrienden!
-Door de Vrienden is ook een zuil bekostigd waarop we nu depotstukken (wisselend) tentoon
kunnen stellen.
-Een viraal bericht over de gestolen werken van Jopie is maar liefst meer dan 600.000 keer
bekeken en achtduizend keer gedeeld! Belangstelling waar we heel blij van worden.
-Het museum heeft een nieuwe website, ook mede mogelijk gemaakt door de Vrienden.
Marjo beheert het website gedeelte voor de Vrienden.
-In februari is de nieuwe expositie ‘Waterwereld’ van start gegaan. Weer een prachtige
tentoonstelling samen gesteld door Annemieke Schors, Guus Blijdestein en Koen Vorst.
De eerste geluiden zijn zeer positief! Ten tijde van dit schrijven krijgen we helaas het bericht
dat het museum gesloten moet worden door het uitbreken van het Coronavirus. Bizarre
ontwikkelingen!!
-Er zijn oude animatiefilmpjes opnieuw ingezet. Via diverse schermen zijn de filmpjes te zien
tijdens de tour door het museum.
-Er wordt momenteel gewerkt aan een onderhoudsplan, d.w.z. er is een nulmeting geweest
over de conditie van de werken. Aan de hand daarvan zal het onderhoud van de werken
vastgesteld worden. We krijgen hierin medewerking van de Museumfederatie.

-Op 25 mei a.s. is het de bedoeling dat Kunst en Kitsch hier weer opnames gaat maken van het
tv programma. IJs en weder dienende.
3.Notulen van de vorige jaarvergadering, 23 februari 20
-De notulen van de 32ste jaarvergadering heeft iedereen kunnen lezen via de website van het
Jopie Huisman Museum. Enkele gedrukte exemplaren liggen klaar in de zaal voor de
liefhebber. Deze worden zonder op/aanmerkingen vastgesteld onder dank aan de opsteller
Joke Bosklopper.
4. Ingekomen stukken: Geen ingekomen stukken.
5. Jaarverslag 2019 door Iet de Jager-Kooistra, secretaris
-Uit het jaarverslag van Iet bleek dat het museum weer erg actief geweest was het afgelopen
jaar. Haar jaarverslag wordt geplaatst op de website, zodat u de opsomming van
gebeurtenissen nog eens rustig kunt nalezen.
6. Financieel Jaarverslag 2019 van de penningmeester door Frans Sikkes.
-De penningmeester loopt de cijfers langs die op het scherm te zien zijn..
Eerst de exploitatierekening met de begroting, daarna de balans. Zoals altijd helder en
overzichtelijk. Deze cijfers zijn ook digitaal te zien via de website. Aan de hand van de cijfers
een aantal opmerkingen;
-De prijzen van de Vriendenactie die tot dusver zijn getrokken zijn nog niet door de
prijswinnaars geeffectueerd. Prijswinnaars reageren altijd wel enthousiast, dus het gaat vast
nog wel plaatsvinden.
-Acceptgiro’s gaan in de toekomst stoppen, de Vriendenbijdrage kan straks ook via de website
betaald worden.
-Bestuurskosten zijn laag.
-Vriendendaling; erg opvallend zegt Frans dat de jeugd geen kranten meer leest, geen
abonnementen meer heeft, en nergens meer lid van is. Dat kan, buiten de vergrijzing om van
onze trouwste Vrienden, een verklaring zijn van het teruglopend aantal Vrienden.
-De totale kosten van de zonnepanelen zijn € 28.500,= Ongeveer 75% van dat bedrag is
bekostigd door de Vrienden.
Na deze uitgebreide toelichting, zijn er verder geen vragen.

7. Verslag van de Kascommissie
-Douwe Zwaga krijgt de microfoon en vertelt op smeuïge manier hoe de kascontrole tot stand
gekomen is bij Frans thuis. Om een lang verhaal kort te maken; Frans is snel, adequaat en
duidelijk, de cijfers kloppen, bij deze dus decharge! Egbert Oosterloo (niet aanwezig wegens
ziekte) en Douwe Zwaga krijgen een verdiend applaus en een flesje wijn voor hun gedane
zaken. Ook doet Douwe nog een oproep aan de aanwezigen om zoveel mogelijk nieuwe
Vrienden te maken!
8. Benoeming nieuw lid van de kascommissie
Omdat Egbert Oosterloo aftredend is wordt er een nieuw lid van de kascommissie aan de
aanwezigen gevraagd. Nico Jörg biedt zich aan en zal Egbert opvolgen in dezen.

9.Voorstellen / introductie Afke Hepkema, educatiemedewerker JHM
-Per september 2019 draaien we met een nieuw educatieprogramma; Afke heeft een aantal
thema’s bedacht voor de diverse afdelingen. B.v. voor de onderbouw ‘de verhalen’ achter de
werken van Jopie. De kinderen maken aan de hand van dit thema hun eigen verhaal, bv. pake
met hond of spelen met vriendje. Maar ook het thema ‘mijn bijzondere plek’ bv. Holle Mar,
bos , water, etc.
-Bovenbouw; thema ‘selfie’, tevreden zijn over jezelf! Jopie durfde met een gekke hoed te
lopen, durf jij dat ook? Ga jij Euzie omarmen of loop je erlangs? Heb jij het lef om jezelf te zijn
en te blijven! Of het thema ‘communicatie’, kijken naar elkaar, oordelen en roddelen met het
voorbeeld van Kee en Jantje erbij. Ze maken filmpjes en deze worden later door hun zelf
beoordeeld.
-Voortgezet onderwijs; het thema ‘compositie’; aan de hand van de werken herken je
verschillende stromingen b.v. realisme en expressionisme.
Pepy ondersteunt het verhaal van Afke.
-Er is een vernieuwd schetsboekje gemaakt waarin veel opdrachten en permanentere thema’s
in zijn verwerkt en die tijdens de les gebruikt kunnen worden. Ook de kinderen die individueel
komen kunnen dit boekje dan gebruiken. E.e.a. kost natuurlijk weer veel geld. Afke en Marjo
(Vriendenbestuur) zijn voor fondsenwerving educatie op ‘cursus projectplan’ maken geweest
en hopen binnenkort een gedegen aanvraag te kunnen doen.
10. Bestuursverkiezing
-Iet de Jager is herkiesbaar, er waren geen tegenkandidaten, dus blijft Iet ook de komende 4
jaar in het Vriendenbestuur. Applaus daarvoor Iet.
11. Opmerking
Voorzitter Lutz Jacobi van het Stichtingsbestuur staat op en wil even kwijt dat de manier hoe
vrijwilligers , medewerkers en besturen functioneren in ons kleine, maar mooie en sfeervolle
museum haar elke keer met een warm gevoel omkleden. Door de prettige sfeer voelen
Vrienden en gasten zich snel thuis. Op deze vergadering van de harde kern Vrienden wilde zij
dit even kwijt, een dikke waarme tút fan Lutz.
12. Rondvraag
-Jan Kuipers; (voormalig bestuurslid) geeft het bestuur een suggestie mee om het spaargeld
anders onder te brengen dan op een spaarrekening. Omdat de rentes nagenoeg nihil zijn, zijn
er andere mogelijkheden b.v. certificaten via de Rabobank of een andere manier van
beleggen. Sjoerdtje antwoordt dat dit een overweging waard is, we zullen het zeker gaan
bestuderen en wellicht onderzoeken.
-Jos Aarsman; (vrijwilliger) merkt op dat als je namen noemt van mensen waar afscheid van
genomen is dat je dan niemand moet vergeten. Dat is geenszins de bedoeling als dat gebeurt
is.
-Mevrouw Robbemond; vraagt of het spaargeld ook bij een andere bank ondergebracht kan
worden welke misschien meer rente geven. Goede vraag, maar het antwoord is dat je niet zo
snel naar een andere bank gaat en ook daar de rentes niet hoog zijn. Pepy voegt toe, dat
mede dankzij de Rabobank (sponsoring) het museum in het verleden een goede start heeft
gehad. Dus voorlopig zal er niets veranderen wat dit betreft denken we.

Na deze uiterst plezierige bijeenkomst sluit Sjoerdtje af met de woorden van Rutger Bregman,
‘dat alle mensen deugen’

