
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van het 
Gemeentemuseum Den Haag op donderdag 22 juni 2017. 

 

Aanwezig: de door de leden getekende presentielijst wordt aan dit verslag gehecht. 

Aanwezig namens het bestuur: Leo Schepman (voorzitter) Frenk Nitzsche (penningmeester) Renée 
Besteman (secretaris), Merijn Coumans, lid 

Afwezig met bericht: Mieke en Co Fabery de Jonge, Willemien van Beuzekom, Fred van 
Maarschalkerwaart en Ineke Setz 

1. Voorzitter Leo Schepman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, i.h.b. Hans 
Buurman. Vastgesteld wordt dat het quorum niet aanwezig is. De wervingsvideo ‘Word 
vriend’ die op initiatief van het Gemeentemuseum is gemaakt wordt vertoond. De 
aanwezigen reageren enthousiast. 

2. Er zijn geen ingekomen stukken.  
3. Het verslag van de ALV van 27 juni 2016 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
4. Leo Schepman doet verslag van een prachtig jubileumjaar dat ook is vastgelegd in het 

jaaroverzicht 2016. Ter afsluiting  een diaserie van de opening van ons jubileumjaar op 29 mei 
met een open dag in het museum en de feestelijke afsluiting op 2 december 2016. Het 
reisjesbureau, dat financieel los staat van de vereniging, organiseerde in 2016 zes excursies voor 
de vrienden en trekt daarmee nieuwe vrienden aan. Met veel dank aan de organisatoren Ineke 
Bons-Moody, Loes Overbeke en Inge Delfos! De vrijwilligers van de vriendenbalie in de Tuinzaal 
zetten zich enthousiast in voor het museum en de vriendenvereniging. Voor de 45 vrijwilligers 
organiseerde het museum in 2016 twee vrijwilligersmiddagen en was er een excursie naar de 
BRAFA in Brussel.  

5. Frenk Nitzsche licht de jaarcijfers 2016 en de begroting 2017 toe. De aanwezigen stemmen in 
met de begroting 2017. Ook in 2016 is sprake van een lichte toename van het aantal 
vrienden.  

6. De Kascommissie, bestaande uit de heren Quist en Kuyer, kwam op 8 juni bijeen en heeft de 
boeken van de vereniging in orde bevonden. De kascommissie stelt de leden schriftelijk voor 
om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid aangezien beide leden 
vanavond niet aanwezig konden zijn.  

7. De leden verlenen het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.  
8. De heren Quist en Kuyer stellen zich opnieuw beschikbaar voor de kascommissie met de heer 

Lagerweij als reservelid. De vergadering stemt in met hun herbenoeming.  
9. Het voorstel om de contributie via automatische incasso te innen wordt besproken. De 

inning van de contributie wordt daardoor vereenvoudigd en de verwerkingskosten dalen van 
16 naar 11 cent per betaling. Maar ondanks deze voordelen is automatische incasso nooit te 
verplichten. Om de slagingskans zo groot mogelijk te maken stelt Ineke Bons voor om per 
brief een uitleg te geven waarbij het belangrijk is om te realiseren dat C’est le ton qui fait la 
musique. Waarvan akte.  

10. De statuten van onze vereniging dateren van 19 maart 1979. In verband met de 
verzelfstandiging van het Gemeentemuseum Den Haag en de daardoor gewijzigde 
verhoudingen sindsdien, de sinds 1979 gewijzigde wetgeving en de wens om de naam te 
wijzigen van Vereniging van Haagse Museumvrienden in Vereniging van Vrienden van het 
Gemeentemuseum Den Haag heeft Matzinger Eversdijk Notarissen nieuwe conceptstatuten 
opgesteld. Ellen Boes, vrijwilligster van de vriendenbalie en jurist, heeft het bestuur met haar 



deskundigheid bijgestaan waarvoor veel dank. De conceptstatuten lagen sinds 1 juni ter 
inzage bij de Vriendenbalie en zijn ook op onze site geplaatst. Ter vergadering worden de 
belangrijkste wijzigingen toegelicht door de secretaris. Wegens afwezigheid van het vereiste 
quorum van twee-derde van het totaal aantal leden is een tweede ledenvergadering vereist 
waar met een gekwalificeerde meerderheid gestemd kan worden. De oproep voor deze 
tweede ledenvergadering, die plaatsvindt op maandag 10 juli om 15.00 uur in de Berlage 
kamer van het Gemeentemuseum, is gedaan op 1 juni jl.  

11. Met ingang van 1 juli neemt Beatrix Hartkamp afscheid als coördinator van de vrijwilligers; 
haar taak wordt overgenomen door Diny Zwartjes. Beatrix wordt bedankt voor haar inzet en 
geprezen voor haar accurate werkwijze en ontvangt van de vereniging een boek en een door 
vormgevers van het museum te maken affiche van een tentoonstelling naar keuze.  

12. Het bestuur draagt Rob Beljon voor als beoogd secretaris en hij wordt door de vergadering  
benoemd.   

13. Leo Schepman is sinds 7 jaar bestuurslid waarvan 5 jaar als voorzitter. Hij geeft hierbij het 
stokje over aan Renée Besteman, sinds 2014 secretaris. Ook Leo wordt geprezen voor zijn 
inzet in de afgelopen jaren en ook hij ontvangt een boek en een te maken affiche. Het 
bestuur zal op een nader vast te stellen tijdstip afscheid nemen van zowel Leo als Beatrix.  

14. Hans Buurman bedankt Leo Schepman en Beatrix Hartkamp en presenteert daarna“faits 
divers” over het museum. De door de vrijwilligers gegenereerde omzet vanaf het begin 
bedraagt meer dan 250.000 euro, waarvoor het museum zeer erkentelijk is. Dit 
Mondriaanjaar trekt veel bezoekers en genereert veel aandacht in Den Haag (city dressing) 
maar ook in Leiden en Utrecht. Met name het aandeel buitenlandse bezoekers is bijzonder 
hoog 50 % vs normaal zo’n 5%. Escher verhuist tzt van het Paleis Lange Voorhout naar de 
Amerikaanse ambassade, dat daarnaast een hotelfunctie krijgt. De collectie Delfts aardewerk 
komt daar overigens niet. Het museum is daarvoor op zoek naar een goede plek in het 
museumkwartier. Hoopgevend is het aantal BO leerlingen, dat in het schooljaar 2017-2018 
het museum zal gaan bezoeken. Onlangs is de 1000ste les ingepland. Dat betekent 20.000 
leerlingen uit het Basisonderwijs en daarnaast nog eens 15.000 leerlingen uit het VO. Ook 
met ROC Mondriaan wordt goed samengewerkt: maandag 26 juni vindt een modeshow 
plaats in het museum, terwijl onlangs Pierre Windt met leerlingen De Smaak van Mondriaan 
in een diner voor docenten BO en VO en ouders vorm gaf. Succesvol zijn ook de 
stadsdeelavonden, m.n. die voor Eskamp en Laak met 7-800 deelnemers. Bekostiging vindt 
plaats middels een ander succesvol initiatief: de Mondriaan Business Club, bestaande uit 
inmiddels 45 bedrijven die een jaarlijkse financiele bijdrage leveren. Deze Business Club heeft 
ook voor de komende 2 jaar de stadsdeelavonden financieel zekergesteld. De Bouwstenen 
aanpak van het onlangs opgerichte Fonds Gemeentemuseum (meerjarige financiële 
ondersteuning) is inmiddels de 150.000 euro gepasseerd.  

15. Rondvraag: Beatrix vraagt om vroegtijdige duidelijkheid wanneer een opening niet voor 
vrijwilligers toegankelijk is (zoals in 2016 twee keer het geval was). Op de vraag naar de 
bestemming van de Vriendendonatie 2016 antwoordt Hans dat die is gegaan naar de 
Infobalie (van Lieshout) en de video-stills van Kooyker. In 2017 is nog 35.000 euro 
beschikbaar.  

16. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit voor een drankje ter 
afsluiting.                    

 
 

   


