Jaarverslag Vriendenbestuur 2021
Vorig jaar vond de jaarvergadering van de Vriendenkring voor het eerst in de geschiedenis van het
museum online plaats. De filmpjes werden goed bekeken. Het was voor ons als bestuur best spannend,
maar we kijken er met veel tevredenheid op terug. Maar we zijn blij u vandaag weer in levende lijve te
mogen begroeten.
Het museum was vorig jaar veel dicht. Pas op zaterdag 5 juni mochten we de deuren weer openen.
Uitgezonderd 3 dagen in april omdat we tot 1 van de 18 landelijke musea en die de deuren als proef
mochten openen. Tijdens deze openstelling bezocht minister Ingrid van Engelshoven ons museum op
maandag 19 april. Ze was erg enthousiast over hetgeen ze zag. Haar bezoek zette ons museum weer eens
landelijk op de kaart.
Over aandacht in de media hadden we trouwens niet te klagen. Zo was er een radio-uitzending van het
programma “Mei Douwe” op Omrop Fryslân vanuit het museum.
Er werden tv opnames gemaakt voor het programma “We zijn er bijna” , opnames voor online uitzending
van “Camper TV”, we worden genoemd in het boek “De Friezen” van Flip van Doorn en we waren
onderdeel van “Aangenaam Klassiek 2021”. Al met al een hele publiciteits-caravaan.
En natuurlijk zijn we als museum zelf ook heel actief op Facebook en Instagram.
De tijdelijke tentoonstelling “Waterwereld” die op 13 februari 2020 werd geopend was ook in 2021 nog
te bezoeken.
Het bestuur van de Vriendenkring kwam ten gevolge van de lange sluiting in 2021 slechts 4 keer bij elkaar
voor een vergadering. Onderling was er natuurlijk geregeld contact via mail en app.
De Vriendenkring sprong bij met een lening van € 20.000,-- aan de Stichting Jopie Huisman museum.
Samen met een resterende lening uit 2020 van € 20.000 kwam het totaal op een bedrag van € 40.000.
Deze lening is inmiddels in zijn geheel terugbetaald.
Naast de papieren nieuwsbrieven die u per post ontvangt zijn er in 2021 ook digitale nieuwsflitsen
verstuurd. Mocht u deze niet hebben ontvangen geef dan uw mailadres dan aan ons door.
In 2021 kon onze jaarlijkse vriendenexcursie niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De jaarlijkse
vrijwilligersavond eind november vond niet plaats door het plotselinge overlijden van ons
Stichtingsbestuurslid en zoon van Jopie, Pepy Huisman.
Pepy lag opgebaard in het “familie kabinet” van het museum, waar wij als vrijwilligers en bestuursleden
op waardige wijze afscheid van hem hebben genomen.
Alle vrijwilligers kregen in december een leuk kerstgeschenk. Dit werd zeer gewaardeerd.

Tot slot nog enkele cijfers over het afgelopen jaar:
• De bijdrage van de Vriendenkring aan het museum werd in 2021 besteed aan het project Jopie-100.
• Het aantal vrienden van ons museum bedroeg in 2021 totaal 1319.
• Het bezoekersaantal aan ons museum was in 2021 in totaal 25.803 ondanks de lange sluiting door
de corona-maatregelen toch nog een respectabel aantal. (In 2020 ruim 28.000).
• Het museum was het afgelopen jaar geopend van 5 juni en tot 19 december 2021.
Ik hoop dat u met dit verslag een goede indruk heeft gekregen van het bestuur van de vriendenkring in
2021 heeft bezig gehouden.
We gaan ervanuit dat onze volgende jaarvergadering weer op deze vertrouwde locatie kan plaatsvinden
en wel op zaterdag 25 februari 2022.
In de nieuwsbrief van december 2022 vindt u daarvoor de officiële uitnodiging.
We vertrouwen op een prachtig “Jopie 100” museumjaar 2022.
Iet de Jager-Kooistra,
Secretaris

