
VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET VERENIGINGSJAAR 2017 

   VAN DE VRIENDEN VAN HET GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG 

 

Activiteiten voor vrienden in 2017: 

Rondleidingen voor de vrienden worden circa drie maal per kwartaal georganiseerd naar 
aanleiding van de tentoonstellingen: Alice Neel, Piet Mondriaan en Bart van der Leck- De 
uitvinding van een nieuwe kunst, Lee Bontecou, Rumoer in de stad, Porselein met karakter, 
De ontdekking van Mondriaan, Anton Heyboer en Art Deco-Paris. Ineke Bons verzorgt 
daarvoor de inschrijvingen. 

Lezingen De Makers: een serie lezingen door conservatoren die u een kijkje achter de 
schermen geven over wat er komt kijken bij het maken van een tentoonstelling. Op 24 
september beet Frouke van Dijke de spits af met Rumoer in de stad. Doede Hardeman 
vervolgde de serie op 29 oktober over Anton Heyboer en Madelief Hohé gaf op 26 november 
haar lezing over de totstandkoming van de tentoonstelling Art Deco-Paris.  

Workshop Aquarelleren voor volwassenen: op 13 mei zijn twee workshops voor de 
vrienden in het museum georganiseerd. 

Vriendenpicknick: Op 17 september werd het vriendenseizoen in het Gemeentemuseum 
geopend met een vrolijke picknick. Het Gemeentemuseum heeft een uitgebreid programma 
van rondleidingen rond Berlage voor circa 120 vrienden verzorgd. 

Het reisjesbureau, dat los staat van de vereniging, organiseert met veel succes 3 à 4 
excursies per jaar naar andere musea. 

Communicatie in 2017:  

Vriendenprogramma. In het vriendenprogramma worden de activiteiten voor de vrienden in 
het Gemeentemuseum opgenomen. Het gedrukte programma wordt twee keer per jaar 
verstuurd.  

Digitale nieuwsbrief. Vrienden ontvangen maandelijks een digitale nieuwsbrief over de 
komende activiteiten in het Gemeentemuseum.  

Andere wetenswaardigheden: 

Vriendenbalie in de Tuinzaal 

Sinds september 2014 draait de Vriendenbalie in de Tuinzaal met een groep van 46 vaste 
vrijwilligers. Coördinator Beatrix Hartkamp is per 1 juli 2017 opgevolgd door Diny Zwartjes. 
Rita Reimer en Lida Figge treden op als haar plaatsvervangsters. Rob Beljon, Frenk 
Nitzsche en Jan van der Plas maken het werkrooster. De vrijwilligers zetten zich continu 
enthousiast en kundig in voor het museum en de vriendenvereniging en behalen voor het 
museum een stevige omzet met de verkoop van catalogi en kaarten.  

 

 



Aanwinst nieuwe vrienden 

In 2017 is het aantal vrienden vrijwel constant gebleven met ongeveer 2400 vrienden. 
Slechts 7 vrienden zijn wegens het niet voldoen van de contributie als wanbetaler 
aangemerkt. Vaak is het niet mogelijk met die leden contact te leggen wegens het ontbreken 
van telefoonnummer en mailadres. 

Donatie Gemeentemuseum 

De baliesculptuur van Atelier Van Lieshout die de vrienden in 2016 als jubileumgeschenk 
aan het Gemeentemuseum hebben aangeboden is deels bekostigd in 2017. 

Betaling contributie via automatische incasso 

Aan de vrienden is op 31 augustus 2017 het verzoek gedaan om de contributie voortaan 
automatisch te mogen afschrijven. Circa 1000 vrienden betalen hun contributie inmiddels 
automatisch. 

Jaarcijfers 

De jaarcijfers 2017 en de begroting 2018 staan vanaf 1 juni 2018 ter inzage op onze website, 
evenals de agenda, het jaaroverzicht 2017 en de verslagen van de twee Algemene 
Ledenvergaderingen.  

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2017 uit Renée Besteman (voorzitter), Frenk Nitzsche 
penningmeester), Rob Beljon (secretaris sinds juni 2017), Merijn Coumans (lid).  

1 juni 2018 

 
 


