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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 Vriendenbestuur 2019
Op 1 januari 2019 is een nieuw programma voor de
vriendenadministratie in gebruik genomen. Dit is vlekkeloos verlopen
en bevalt goed.
Op 23 februari 2019 werd in de Klameare de Jaarvergadering van de Vriendenkring
gehouden. Deze vergadering werd bezocht door ruim 100 vrienden.
Na de lunch wed de opening van de succesvolle tijdelijke expositie “Geschenk uit
de Hemel” door vele Vrienden bezocht.
Het bestuur van de Vriendenkring heeft in 2019 7 keer vergaderd.
Net als de voorgaande jaren zijn we actief bezig geweest met het werven van
nieuwe vrienden. Dit resulteerde in 26 nieuwe vrienden. Die we van harte welkom
heten. Echter door allerlei oorzaken daalde het vriendenaantal 2019 toch met ruim
200. Maar we zijn erg blij met alle trouwe vrienden die ons steunen.
In 2019 was een van de speerpunten het klimaat neutraal maken van het
museum. Daarin zijn al vele stappen gezet en dit heeft inmiddels al geresulteerd
in het reduceren van de energienota van het museum met 20%.
Sinds begin deze maand is het glazen dak vervangen door isolatiepanelen en
worden er binnenkort zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen zijn grotendeels
bekostigd vanuit de Vriendenkring en aangevuld door persoonlijke giften van
Vrienden.
In 2019 zijn er 3 digitale Nieuwsflitsen verstuurd. Hierin wordt u tussentijds (dus
tussen het verzenden van de beide nieuwsbrieven door) op de hoogte gehouden
nieuwtjes uit het museum.
Op 15 juni vond de jaarlijkse vriendenexcursie naar het Singer Museum in Laren
plaats. 35 vrienden namen deel aan deze zeer geslaagde excursie.
Op zondagmiddag 4 november waren ruim 120 Vrienden en introducees aanwezig
bij het najaar concert verzorgd door het popkoor Hege Hakken uit Heeg en het
saxofoon kwartet Saxemm. Het was een fijne muzikale bijeenkomst waar een ieder
enorm kon genieten.
Verder organiseerde het museum 2x een “zolder verkoop” tijdens de Workumer
zomer en winterfair. Tijdens de winterfair was er een vertelavond in het museum,
in navolging op de succesvolle vertelavond tijdens het culturele hoofdstadjaar
2018.
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De gezellige en zeer geslaagde vrijwilligersavond was dit jaar op 30 november.
Ook in 2019 was er veel aandacht voor het educatieprogramma voor de jeugd. We
namen afscheid van educatief medewerkster mevrouw Vera Damhuis en
verwelkomden als haar opvolgster mevrouw Afke Hepkema. Gedurende het jaar
ontving het museum weer vele basisschoolleerlingen voor een inspirerende
ochtend of middag. Tijdens de schoolvakanties konden kinderen op vertoon van
Pake en Beppe gratis het museum bezoeken.
Tot slot nog enkele cijfers over het afgelopen jaar:
De bijdrage van de Vriendenkring aan het museum werd in 2019 besteed aan
het verduurzamen van ons museum. Het aantal vrienden bedroeg het afgelopen
jaar 1779.
Het bezoekersaantal aan ons museum was in 2019 ruim 36.500. Ruim 5.000 minder
dan het culturele hoofdstadjaar 2018. Dit was geheel conform onze verwachtingen.
Er zijn momenteel 50 vrijwilligers werkzaam in het museum.
Het museum was het afgelopen jaar geopend de eerste week van januari en
daarna van 14 februari tot 31 december.
Voorts werd er besloten dat het museum in het vervolg alle dagen geopend is van 10
tot 17 uur. Op zondag van 13 tot 17 uur.
De volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 27 februari 2021.
Beleid voor 2020: werving nieuwe Vrienden, duurzaam museum (zonnepanelen),
projecten; vernieuwing verlichting, uitbreiding expositie wanden, AV middelen
museum en educatie.

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 2018 met vergelijkende
cijfers opgenomen.
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VERENIGING VRIENDEN VAN HET JOPIE HUISMAN MUSEUM
BALANS per 31 december 2019
Activa
RC Rabo ..51

31.12.18

31.12.19

€

€

22.403

35.989

4.113

4.180

71.077

71.084

RC Rabo act ..30
SPR Rabo
Te vorderen

Totaal activa

149

97.742

Passiva

31.12.18

31.12.19

€

€

Bestemmingsfonds

77.822

78.674

Bestemmingsreserve

10.000

21.325

Voorziening activiteiten

3.164

3.407

Vooruitbetaald/nog te betalen
Contributies vooruit betaald

1.644
5.112

3.468
5.070

97.742

111.943

690

111.943

Totaal passiva

Toelichting
31.12.19
Te vorderen en vooruit betaalde posten
€
RC-verhouding JHM

690

nog te betalen
bestuurskosten
ledenwerving
bankkosten
ledenprogramma
kosten vrijwilligers

609
700
87
145
1.927

saldo

3.468

Bestemmingsfonds
stand per 1 januarie 2018
bestedingen t.b.v. JHM: administratie
bestemmingsreserve t.b.v. verduurzaming museum

77.822
-5.500
-10.000

Sub. Tot.

62.322

Exploitatiesaldo 2019

16.352

stand per 31 december 2019

78.674

VERENIGING VRIENDEN VAN HET JOPIE HUISMAN MUSEUM
Exploitatie rekening
Baten

exploitatie
2019

begroting
2019

exploitatie
2018

begroting
2020

€

€

€

€

Lidmaatschapsbijdragen
Bankrente
Giften

24.680
7
1.385

27.000
8
1.300

26.419
8
1.295

25.000
8
1.400

Totale baten

26.072

28.308

27.722

26.408

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

1.706
193
350
2.467
990
344
1.745
1.927

1.800
400
500
2.600
700
1.250
2.000
2.500

1.828
350
2.434
705
796
1.202
2.539

1.800
200
200
2.500
700
1.000
2.000
2.500

Totale lasten

9.720

11.750

9.855

10.900

exploitatiesaldo

16.352

16.558

17.867

15.508

Lasten

saldo na aftrek gift museum

Beleid 2020
werving nieuwe leden
museum extra; AV,
verlichting, wanden
administratie

852

2.367

