JAAROVERZICHT 2019

Bestuur
Per 1 januari 2019 bestond het bestuur uit Ubbo Scholten van Aschat (voorzitter); Ko
Sinke (penningmeester en ledenadministratie); Helmi Hooijkaas (secretaris); en Hettie
en Rein de Lange (beiden lid). Pogingen om te voorzien in de vacature die ontstond
door het overlijden van Hans Welman in 2017 hebben nog geen resultaat gehad.
Bestuursvergaderingen waren er op 30 januari, 24 april, 19 juni, 8 juli en 30 oktober.
De voorzitter had periodiek overleg met de directeur van het Zilvermuseum, Marcel
Teheux.
Er werd aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan van de Vriendenkring (opgericht
op 4 mei 1994).
De jaarvergadering van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea werd
bezocht.
De uit 1994 daterende statuten van de Stichting (gebaseerd op de het
gecombineerde zilver- en klokkenmuseum) werden geactualiseerd en zijn op 26
september 2019 notarieel gepasseerd. De statuten zijn te raadplegen op de website
van het Zilvermuseum. Mede hierdoor zal ook het Huishoudelijk Reglement worden
aangepast. Een concept hiervoor werd in 2019 voorbereid en het bestuur is van plan
daar in 2020 een besluit over te nemen.
Het bestuur besloot de Vriendenbijdrage van € 15 te verhogen naar € 20 voor één
persoon en naar € 35 voor twee personen op hetzelfde adres. Hierdoor kan het
museum royaler worden gesteund.
Het bestuur heeft welwillend gereageerd op het voorstel van het bestuur van het
museum om vrijwilligers automatisch Vriend te maken. Dit wordt begin 2020
geëffectueerd.
Vrienden
Op 1 januari 2019 waren er 218 Vrienden en op 31 december waren dat er 219.
De leerlingen die afstudeerden aan de Vakschool kregen wederom een uitnodiging
om zich aan te melden voor een gratis Vriendenpas die anderhalf jaar geldig is. Deze
regeling heeft in 2019 vijf nieuwe leden opgeleverd.
De oproep aan de Vrienden om meerjarig te doneren (met een fiscaal voordeel)
heeft geen nieuwe reacties opgeleverd.
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Schenking aan het Zilvermuseum
In 2016 besloot het bestuur om eens in de twee jaar een schenking te doen om
daardoor het bedrag van een schenking te verhogen.
Hierdoor kon ter ere van het jubileum € 1.500 aangeboden worden voor de
restauratie (‘ontlakken’) van een groot tafelstuk. Dit wordt financieel in 2020
afgewikkeld. Het voornemen is om, als afsluiting van het jubileumjaar in 2020, nog
een tweede schenking aan het Museum te doen voor een doel dat nog concreet
vorm moet krijgen. Hiervoor is € 2.000 gereserveerd.
Rabo Club Support 2019
De Vriendenkring deed als ‘beoogd doel’ aan de campagne van de Rabobank mee.
Ieder lid van de Rabobank Utrechtse Waarden mocht een stem uitbrengen op de
Vriendenkring. Het aantal hierop uitgebrachte stemmen bracht € 133,69 in het laatje.
Dit bedrag is toegevoegd aan het resultaat van 2019.
Communicatie
• In januari, juli, augustus en december ontvingen de Vrienden de Nieuwsbrief.
• Tijdens de Zilverdag (2e Pinksterdag) werd de Vriendenkring gepromoot.
• De Vriendenkring heeft een pagina op Facebook (Vriendenkring Zilvermuseum
Schoonhoven) en een pagina op de Website van het Zilvermuseum
(https://zilvermuseum.com).
Activiteiten
• Op 30 maart waren er voor de Vrienden twee lezingen. Arjenne Bouwknegt
(conservator) ging in op haar rol als conservator bij de voorbereiding van
tentoonstellingen. René Kappers (historisch onderzoeker) besprak de
‘Jacobakraag’, die een prominente plek in het museum heeft.
• 22 Vrienden maakten gebruik van de speciale mogelijkheid om op 9 mei de
Zilverkamer van Paleis Noordeinde en het Koninklijk Huisarchief te bezichtigen.
• De Vriendenkring beloont jaarlijks de beste video die afstudeerders aan de
Vakschool van hun meesterstuk maken. Rein de Lange reikte op 11 juli de
Videoprijs uit aan Mara Flores. Die prijs bestond uit € 500 te besteden aan
edelstenen bij edelstenen-groothandel BirGem.
• Op 7 september werd het 25-jarig jubileum gevierd met een lezing door Jaap
Kamp over zilveren reiskisten (waarbij in aanwezigheid van Jhr. Jan Six X een uniek
exemplaar uit diens collectie getoond werd), gevolgd door het bijwonen van het
Oude Havenconcert en een afsluitende borrel.
• Op 22 september was Ubbo Scholten aanwezig bij de uitreiking van het
Zilvercahier 9 door de Historische Vereniging Schoonhoven. Het betrof de
genealogie van de familie van Geelen: ‘Het zilversmidsgeslacht Van Geelen in
Schoonhoven’. Ubbo Scholten nam een exemplaar van dit cahier in ontvangst ten
behoeve van het kenniscentrum van het Zilvermuseum.
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• Op uitnodiging van het bestuur vond op 26 oktober de jaarlijkse themadag van de
Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea in Schoonhoven plaats met onder
meer een rondleiding in het Zilvermuseum.
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