JAAROVERZICHT 2017
VRIENDENKRING NEDERLANDS ZILVER MUSE UM
SCHOONHOVEN

Bestuur
Per 1-1-2017 bestond het bestuur uit Anneke van Heertum (voorzitter); Ko Sinke (penningmeester en ledenadministratie); Helmi Hooijkaas (secretaris); Hans Welman (lid
en voorzitter jury Zilvermuseum Videoprijs) en Hettie en Rein de Lange (beiden lid).
Medio januari nam Anneke van Heertum afscheid als voorzitter. Hans Welman werd
voorzitter a.i.. In maart deed Ubbo Scholten van Aschat zijn intrede als nieuwe voorzitter.
Op 15 mei overleed Hans Welman. De vacature die hierdoor ontstond is nog niet opgevuld.
Bestuursvergaderingen waren er op 1 februari, 22 maart, 7 juni, 20 juli, 20 september
en 1 november.
Om ervaring uit te wisselen was er overleg met het bestuur van de Museumvrienden
van het Goudse Museum. Verder werden bijeenkomsten van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Museum en van de Vereniging van Musea Zuid-Holland bezocht.
Vrienden
Op 1 januari 2017 waren er 227 Vrienden en per 31 december 2017 waren dat er 215.
De leerlingen die afstudeerden aan de Vakschool kregen een uitnodiging om zich
aan te melden voor een gratis Vriendenpas die anderhalf jaar geldig is. Deze regeling heeft tot nu een enkel nieuw lid opgeleverd.
Naast de reguliere inkomsten werd een legaat van € 1.000 ontvangen van een schenker die anoniem wil blijven.
De Vriendenkring is gewezen op de mogelijkheid om de jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke gift met fiscaal voordeel. De effecten hiervan worden in 2018
zichtbaar.
Schenking aan het Museum
In 2016 besloot het bestuur eens in de twee jaar een schenking te doen om daardoor
het bedrag van schenkingen te verhogen. In 2017 is er toch tweemaal een schenking
gedaan. Er is een bijdrage van € 1.000 gegeven voor de bouw van de nieuwe website
van het Museum. Die nieuwe website voorziet in een speciale Vriendenpagina en is
inmiddels in gebruik. Verder verzocht het Museum voor de aankoop van de ‘Collectie Annelies Krekel’ onder anderen aan de Vrienden om een financiële bijdrage. Hiervoor is ook € 1.000 geschonken.
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Communicatie
• In mei en december ontvingen de Vrienden de Nieuwsbrief, die dit jaar voor het
eerst ook digitaal werd verzonden.
• Tijdens de Zilverdag (2e Pinksterdag) en de Bartolomeusdag (30 september) werd
de Vriendenkring gepromoot.
• De Vriendenkring heeft een pagina op Facebook (Vriendenkring Zilvermuseum
Schoonhoven) en een pagina op de geheel vernieuwde Website van het Zilvermuseum (https://zilvermuseum.com).
• Er is een telefonische inventarisatie geweest naar e-mailadressen van de Vrienden
om hiermee sneller en beter met de Vrienden te kunnen communiceren.
Activiteiten
• Op 15 juni was de opening van de tentoonstelling ‘Silver Design in Time’ waarvoor
ook de Vrienden werden uitgenodigd. Op 30 juni was er een rondleiding voor alleen de Vrienden.
• Een voor 9 september aangekondigde lezing kon niet doorgaan. Dit hield verband met de toen nog niet afgeronde aankoop van de ‘Collectie Annelies Krekel’.
In plaats hiervan werd op die datum een rondleiding georganiseerd door het kenniscentrum, het depot en het archief van het Museum.
• Eindexamenstudenten worden uitgedaagd om in een videopresentatie het ontwerp en maakproces van hun meesterstuk vast te leggen. Op 11 oktober reikte
Ubbo Scholten namens de vriendenkring de Zilvermuseum Videoprijs uit aan Stephan Tijssen. De prijs bestond uit € 300 te besteden aan edelstenen bij edelstenengroothandel BirGem.
• Voor het idee om op 21 oktober een bezoek te brengen aan de expositie ‘Voorbij
ijdelheid. Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom’ bleek te weinig animo.
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