Jaarverslag Vriendenbestuur 2020
Mevrouw de voorzitter, geachte kijkers, vrienden van het museum.
Het is weer tijd voor het jaarverslag 2020 van het vriendenbestuur.
Deze keer in een heel bijzondere digitale setting.
We starten het jaar 2020 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 waren we bijeen in de Klameare voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de Vriendenkring. 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 gingen we verder met 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 20 20 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. 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.

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.

Ik hoop dat u met dit verslag een goede indruk heeft gekregen van hetgeen het bestuur
van de vriendenkring in 2020 heeft beziggehouden.
We gaan ervanuit dat onze volgende jaarvergadering weer op de vertrouwde locatie de
Klamaere kan plaatsvinden op zaterdag 26 februari 2022.
In de nieuwsbrief van december 2021 vindt u daarvoor de officiële uitnodiging.
We vertrouwen op een prachtig museumjaar 2021 en verheugen ons op uw komst.

Iet de Jager-Kooistra,
Secretaris

