Verslag jaarvergadering Vriendenkring Jopie Huisman Museum op
zaterdag 23 februari 2019
1. Opening door de voorzitter, mevrouw Sjoerdtje de Visser
In het " Kultuerhús Klameare " heet Sjoerdtje ruim 100 Vrienden van harte welkom op deze
fantastische zonnige dag. Ze valt daarbij in herhaling, is altijd zonnig deze dag en een feestje
om hier naartoe te gaan. Een vriendin had nog de Catalogus van 1988 - Rutger Kopland o.a.
met de titel “Zoals het daar lag”. Onze eigen wereld wordt niet gekenmerkt door wat we zien
maar door wat we niet zien uit “t Orgeltje - 1968 Rutger Kopland 1934-2012”. ’Zijn jas’.
Nu heeft dit een nieuwe betekenis bij deze opening waar Jopie’s vader is te zien.
2. Voorstellen van nieuwe directeur dhr. Peter Miedema
Dit punt wordt met algemene goedkeuring doorgeschoven naar punt 10 van de agenda.
3. Notulen van de vorige jaarvergadering, 24 februari 2018
Onze excuses dat u de notulen van de vorige jaarvergadering niet per mail heeft kunnen
ontvangen en vooraf heeft kunnen lezen. Een leespauze van 5 minuten wordt door Lutz Jacobi
voorgesteld, dat is echter te kort. Sjoerdtje komt er tijdens deze vergadering nog op terug.
4. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Jaarverslag 2018 door Iet de Jager-Kooistra, secretaris
Het verslag staat medio januari 2020 op www.jopiehuismanmuseum.nl vrienden&meer.
5.1. Sjoerdtje vertelt nogmaals dat Fokke Martini in oktober vorig jaar gestopt is als voorzitter
van de Stichting Jopie Huisman Museum. Zij stelt mevrouw Lutz Jacobi voor als de opvolger.
Lutz vind het een hele eer, dat ze gevraagd is om het Erfgoed van Jopie te beheren. Ze vind
zelf dat het heel goed is om een echte Friezin aan het roer te hebben. Het is voor haar lekker
dichtbij, niet onverstandig en ze heeft bakken Netwerk! Zij wil graag de geschiedenis van Jopie
doorgeven aan nieuwe generaties met als resultaat:
Zoveel vrienden en zoveel bezoekers; het gaat goedkomen!!
6. Financieel Jaarverslag 2018 van de penningmeester door Frans Sikkes.
Financieel Jaarverslag staat op de website. De penningmeester loopt de cijfers langs.
Eerst de exploitatierekening met de begroting, daarna de balans. Ook dit jaar is Frans erg blij
dat steeds weer na de verzending van de Nieuwsbrief de contributiebedragen binnenstromen.
• Door opmerkingen uit de zaal vorig jaar, staan de cijfers ook al op onze site.
• Ook al zijn er onder de inkomsten weinig bankrentes; niet beleggen met het geld van Jopie!
• Heuglijk nieuws: vanaf dit jaar krijgen we elk jaar van een onbekende gever € 1.000,=.
Zoals bekend; giften mogen met de belasting worden verrekend omdat wij een instelling
zijn, die onder de ANBI valt, zelfs 2x ook onder cultuur.
• De lasten binnen de begroting, ledenwerving en Nieuwsbrief blijft 2x per jaar per post.
• Onder de Algemene Kosten valt de nieuwe ledenregistratie in de computer via de Cloud
zodat Aly en Frans beiden tegelijkertijd in het programma kunnen werken. Ook betalingen
via de RABO kan meteen gedownload worden, zodat het niet meer handmatig hoeft.
• De kosten van de Jaarvergadering vielen lager uit, omdat er geen drankje werd
aangeboden. Dat maken we dit jaar goed!

• Bestemmingsfonds-eigen vermogen- ondersteunen van extra’s is te doen en we zorgen
ervoor niet boven de € 90.000,= uit te komen, we zijn tenslotte geen spaarbank.
• Energie – ledverlichting hing er al. De achtergevel van het museum is van binnenuit
geïsoleerd en op de agenda staan het aanbrengen van de zonnepanelen.
• Beleid 2019: Nieuwe actie werving vrienden; Duurzaam museum; tijdens de vergadering
gaan de leden akkoord met het besteden van € 10.000,= aan zonnepanelen.
• Frans vraagt de Vrienden om een bedrag van € 10.000,= te besteden aan verduurzaming
van de energiehuishouding. De aanwezige Vrienden gaan hiermee akkoord.
Na de uitgebreide toelichting, zijn er verder geen vragen. Frans zegt tot slot dat hij tijdens elke
vergadering iedereen op de hoogte houdt van de lopende financiële zaken.
7. Verslag van de Kascommissie
Egbert Oosterloo en Geert Wind hebben steekproefsgewijs de boeken gecontroleerd
dechargeren en verlenen decharge onder luid applaus.
8. Benoeming nieuw lid van de kascommissie
Uit de zaal meld zich de heer Douwe Zwaga als opvolger van Geert Wind in de Kascommissie.
9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Sjoerdtje, voorzitter en Gelkje alg.lid
Frans vraagt of de Vrienden akkoord kunnen gaan met de herbenoeming.
Sjoerdtje neemt de microfoon over zeggend -zo dat was zweten en dank voor uw vertrouwen.
Dan is Redmer Bax aftredend, hij houdt zich bezig met zijn eigen zaak Galerie Bax Kunst.
Maar gezien zijn leeftijd is hij nog niet verloren voor het Jopie Huisman Museum.
Mevrouw Marjo Vonderman wordt benoemd als activiteiten coördinator. Zij vertelt dat zij
geboren is in de schilderswijk (heel toepasselijk) van Leeuwarden en 46 jaar is. Zij organiseert
Culturele Evenementen en werkt bij het Nordwin College en het Friesland College.
10. Berichten uit het museum door Peter Miedema, museummanager.
Peter is geboren in Harlingen, op 10 januari 1960 en opgegroeid in Leeuwarden en Sneek,
daarna 30 jaar op Terschelling en wonend met zijn vrouw Karin, te herkennen aan haar bos
krullend haar in IJlst, aan de Galamagracht in een huis mét overtuin.
Boven zijn bureau daar hangt al 8 jaar de spreuk van Jopie: Ik heb geen stem gehad in mijn
geboorte …. En na het lezen van de advertentie voor een nieuwe directeur en na een
verhelderend gesprek met Alie, heeft hij gesolliciteerd op de baan. Ook voor Peter was dit een
geschenk uit de hemel. Hij is pas directeur sinds 1 januari 2019. De spreuk van Pipi Langkous:
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ spreekt hem erg aan.
Trias energetica is een driestappenstrategie om energie verduurzaming toe
te passen in ons museum. 1. Energiebesparing (blauw)
2. Zet duurzame energiebronnen in (rood) en
3. Fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk gebruiken (geel).
En elk nadeel heeft zijn voordeel… Het Baaien Hemd op blauwe deur uit het archief is voor de
geïsoleerde achtergevel geplaatst als blikvanger met daarboven de spreuk ‘Ik heb geen….’
Het café is mooier gemaakt. Jopie heeft de kleuren bedacht, die zijn van het schilderij
“Hoeden”. De bestaande stoelen zijn in deze kleuren gespoten en er zijn nieuwe houten
tafelbladen met het stempel van Jopie erop gedrukt in de hoeken. Ook zijn de heren- en
damestoiletten verrassend opgeknapt. Gaat u dat vooral even bekijken!

Peter heeft nog helpen sjouwen om het beeld van Natasja naar binnen te sjouwen voor de
nieuwe expositie, waarin nog zeven Friese kunstenaars hun ouders hebben geportretteerd.
Reclame - digitale snelweg op - sociale media - eigen website voor de expositie Geschenk uit
de hemel. En op deze site een vooruitblik op de tentoonstelling om bezoekers te trekken.
Online + offline is 100 % success! Het is Peter op het lijf geschreven om dit te doen.
11. Rondvraag - Oftewel omfreegjen in het fries.
Eerst een mededeling van Sjoerdtje om de notulen onder voorbehoud aan te houden en
volgend jaar op de vergadering definitief te verklaren. De Vrienden gaan akkoord.
• Douwe Zwaga heeft een opmerking en zegt in het fries: ‘Freon siket Freon. Sou het net
moai wêze dat in 2020 er ek 2020 leden binne?’. Sjoerdtje vertaalt: Zou het niet mooi zijn
dat er in 2020 ook 2020 leden zouden zijn? Als alle Vrienden een digitale versie van het
Vriendenformulier downloaden en uitprinten en aan vrienden en kennissen uitdelen.
Dan hebben we er zo 100 Vrienden erbij en 2020 leden in 2020!
De heer Zwaga is werkelijk een Grut Ambassadeur van het Jopie Huisman Museum.
Uit de zaal komen geen vragen.
Sjoerdtje doet nog even een dienstmededeling over blokje 2 Trias Energetica.
De Vrienden gaan akkoord met de schenking voor de zonnepanelen, dat is een prachtig doel!
Je zou kunnen zeggen dat dit geschenk van de Vrienden ook een beetje uit de hemel komt.
De lunch wordt hierna boven in ‘de “De Klameare”geserveerd met een borreltje.
Het museum is om 13.00 uur geopend en om 13.30 uur is de officiële opening van de nieuwe
expositie: ‘Een Geschenk uit de hemel”. Houdt u ook even uw Museumkaart bij de hand, dat is
alleen maar prettig voor ons. De excursie gaat dit jaar naar het Singer Museum in Laren.
Sjoerdtje sluit de vergadering: ’Dank voor uw komst en een hele aangename middag verder’.

