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J A A R O V E R Z I C H T  2 0 1 5   
V R I E N D E N K R I N G  N E D E R L A N D S   
Z I L V E R M U S E U M  S C H O O N H O V E N  
 
 
Bestuur 
Per 31-12-2014 was het bestuur als volgt samengesteld:  
Anneke van Heertum  voorzitter 06 46222679 
Coos Ooms  penningmeester/ledenadm. 0182 320134 
Helmi Hooijkaas  secretaris 
Hans Welman  lid, voorzitter jury Meesterstuk videoprijs 
Hettie de Lange  lid 
Rein de Lange  lid 
Per 31-12-2015 nam Coos Ooms, wegens drukken werkzaamheden afscheid van het 
bestuur. Gelukkig meldde zich, via de website van de Vrijwilligersvacaturebank van de 
gemeente Krimpenerwaard, Ko Sinke zich als nieuwe penningmeester / 
ledenadministratie. Hij werd op 6 januari 2016 benoemd in het bestuur van de 
Vriendenkring. 
In 2015 kwam het bestuur drie maal bijeen: 28 januari, 29 april en 9 september. Veel 
werd bilateraal per mail afgehandeld. 
 
Vrienden 
De minimale Vriendenbijdrage voor 2015 is gehandhaafd op € 13,= euro per 
persoon. Per 2016 wordt de bijdrage verhoogd naar € 15,= per persoon. 
Op 1 januari 2015 waren er 234 Vrienden en per 31 december 2015 waren er 240 
Vrienden. Vrienden zijn de beste ambassadeurs van het Zilvermuseum. Elke Vriend die 
drie nieuwe Vrienden aanbrengt ontvangt (na betaling van de donatie door de nieuwe 
Vrienden) een attentie. 
Dit jaar kregen alle leerlingen die afstudeerden aan de Vakschool een uitnodiging om 
zich aan te melden als lid van de Vriendenkring. Na aanmelding ontvingen zij een 
gratis Vriendenpas, die geldig is tot eind 2016. We hopen dat een aantal daarna 
(betalend) donateur blijft. Ongeveer tien afgestudeerden hebben hiervan gebruik 
gemaakt. 
 
Schenking aan het Museum 
Dit jaar besloot het bestuur om aan het Zilvermuseum een nieuwe, professionele 
beamer voor de zilverlounge aan te bieden. Deze werd geplaatst op het moment dat 
de video's van de meesterstukken 2015 gepresenteerd moesten worden. Gemke Jager 
was zeer verheugd over dit cadeau en roemde de kwaliteit van het beeld. 
 
Communicatie 
• In mei en oktober 2015 is naar alle Vrienden de (papieren) Nieuwsbrief verzonden 

met nieuws, uitnodigingen, wetenswaardigheden en een terugblik op de 
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activiteiten. 
• De Vriendenkring heeft een pagina op Facebook. Vriendenkring Zilvermuseum 

Schoonhoven 
• Tijdens de Zilverdag (2e Pinksterdag) stond de Vriendenkring met een kraam op de 

Dam. We stimuleerden bezoekers om naar het museum te gaan en deelden de 
nieuwe Vriendenflyers uit. Vier bezoekers werden ter plekke donateur van de 
Vriendenkring. 

• Op 19 september stonden bestuursleden van de Vriendenkring samen met 
vrijwilligers van het Zilvermuseum in een kraam op de Krimpenerwaard Uitmarkt in 
Schoonhoven. 

• Aan die leden waarvan het mailadres bekend is, worden de mededelingen van het 
Zilvermuseum doorgestuurd. 

• Eind december was de vriendenflyer alweer bijna op; een aangepaste versie komt in 
januari 2016. 

 
Enquête 
Begin 2015 heeft het bestuur aan alle Vrienden een enquête gestuurd; 
deze werd door ruim een derde deel van de Vrienden ingevuld. Meer 
dan de helft van de reacties kwam uit Schoonhoven en ruim een 
derde van buiten de Krimpenerwaard. In de nieuwsbrief van mei 2015 
is verslag gedaan van de uitkomsten van deze enquête. Hier volgen 
de belangrijkste conclusies: 
• Activiteiten zullen zo veel mogelijk op de zaterdagmiddag worden georganiseerd 
• Getracht wordt om meer Vrienden te werven in de Krimpenerwaard buiten 

Schoonhoven 
• Bij ondersteuning van het Zilvermuseum zal rekening worden gehouden met de 

door Vrienden aangegeven voorkeur: 
o Aankopen hedendaags zilver 
o Aankopen antiek zilver 
o Activiteiten voor Vrienden 
o Gebruiksvoorwerpen voor het Zilvermuseum 

Via info@museumvrienden.nl of via Kazerneplein 4, 2871 CZ Schoonhoven, 
kunnen Vrienden een uitgebreide rapportage opvragen. 
 
Activiteiten 
• Op 21 maart organiseerde de Vriendenkring een rondleiding over de nieuwe 

tentoonstelling Nederland Theeland. Rita Vastenholt, de gastconservator, was 
bereid de Vrienden over de achtergronden van de tentoonstelling te vertellen. Er 
waren verheugend veel Vrienden aanwezig. 

• Op 4 juli waren de Vrienden uitgenodigd voor een rondleiding door Gemke Jager 
over de Schoonhoven Si/ver Award tentoonstelling. Helaas moesten we deze i.v.m. 
te geringe belangstelling afblazen. 

• Op 9 juli reikte Hans Welman de Meesterstukken Videoprijs uit aan Lisah Strik voor 
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haar The making of video: After Movie. 
• De jaarlijkse rondleiding door het Zilvermuseum voor nieuwe Vrienden vond plaats 

op 31 oktober. 
• Ook op 31 oktober een rondleiding voor de Vrienden over de tentoonstelling Van 

Ping naar Bling onder leiding van één der gastvrouwen van het museum. 
• Tijdens de Nacht van het Zilver (12 december) werd in de Turfkelder bij de 

presentatie van zilverkunst van jonge smeden de aandacht gevestigd op het 
bestaan van de Vriendenkring. 

 
JGvH 


