
Dit is een nieuwsbrief van de Vriendenkring van het
Zilvermuseum Schoonhoven.

december  2019

Van de voorzitter:
 

Nippend van een goed glas Schoonhovens Argentum bier kijk ik met plezier terug op de

activiteiten die wij in dit zilveren jubileumjaar met elkaar hebben kunnen beleven.

Het historische bezoek aan het Koninklijkhuis Archief met daarbij de vorstelijke ontvangst

in de zilverkluis van Paleis Noordeinde op 9 mei jl. was een mooie start.

De uitreiking in juli namens de Vriendenkring van de prijs aan de Vakschoolstudent die de

meest aansprekende “making of” video van zijn/haar Meesterstuk heeft gemaakt. Dit jaar

was het zelfs de 10e keer dat deze prijs werd uitgereikt.

Het was Mara Flores, die als winnares toch een serieuze prijs ter waarde van 500 EURO

aan edelstenen, mede gesponsord door de firma Birgem in ontvangst mocht nemen.

Mooi om te zien dat ook naar aanleiding hiervan een aantal vakschoolstudenten Vriend zijn

geworden van de Vriendenkring.

 

De jubileumavond van de Vriendenkring.

De harmonieuze samenwerking met Stichting Schoonhoven Klassiek bracht een grote

groep Vrienden en introducees naar het Oude Havenconcert op 7 september. Voorafgaand

aan het concert was er de zeer interessante en boeiende lezing van Jaap Kamp over met
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zilver beladen reisnecessaires en toiletstellen.

Na afloop van het concert was het museum nog open voor alle concertgangers en dat

leverde mooi nog weer wat extra bezoekers voor ons museum op.

Op deze jubileumavond heb ik namens u het Zilvermuseum een bijdrage aangeboden van

€ 1500  voor de restauratie van een zilveren en met goud belegd tafelstuk.

De Rabobank Utrechtse Waarden heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de kosten

voor de jubileumviering zo laag mogelijk te houden. Hierdoor is er nog een bedrag

beschikbaar voor een andere project.

Het idee is ontstaan om een opdracht te verstrekken aan een zilver- en/of goudsmid om

een uniek zilveren object te maken voor het museum. Bij gelegenheid zullen wij hier ook

aandacht aan besteden tijdens een Vriendenbijeenkomst.

 

Goed om te weten dat de eerst volgende Vriendenkringbijeenkomst in 2020 op zaterdag 4

april zal zijn. We sluiten dan het jubileumjaar af met een ‘high tea’ met uiteraard een

interessante lezing, waarna we ook de nieuwe tentoonstelling  “BOUDOIR” zullen

bezoeken.

 

Indien u alles van de Vriendenkring over 2019 wilt teruglezen verwijs ik u graag naar het

vriendendeel van de site van het Zilvermuseum. Ook staan op de site van het museum alle

actualiteiten en activiteiten die u zelf of met uw familie kunt bezoeken. 2020 is weer een

schrikkeljaar. U heeft een dag extra om weer het museum te kunnen bezoeken.

 

Graag wil ik u verzoeken om nog eens te kijken naar de mogelijkheid om een periodieke

schenking te doen aan de Vriendenkring. Hiermee kunnen we samen echt het verschil

maken voor het museum. U leest hier verder in deze nieuwsbrief meer over. Alvast

hartelijk dank.

 

Ik wens u prettige feestdagen en zie u graag volgend jaar weer op een van onze

bijeenkomsten in het museum.

 

Ubbo Scholten van Aschat

Voorzitter

 

Jubileumbijeenkomst

De Vriendenkring van het Zilvermuseum in Schoonhoven bestaat 25 jaar. Dit is een feestje
waard. Het motto ‘wie jarig is trakteert’ kreeg op zaterdag 7 september in de aanwezigheid
van vele Vrienden op een paar manieren vorm.



Namens de Vriendenkring bood de voorzitter, Ubbo Scholten van Aschat, symbolisch een
bijdrage van € 1500 aan voor de restauratie van een zilveren en met goud belegd
tafelstuk. Dat tafelstuk is ooit van een vernislaag voorzien, die het zilver heeft aangetast.
Dit cadeau werd in ontvangst genomen door Charlotte Huygens, de voorzitter van het
Museumbestuur.
Ubbo kondigde ook aan, dat de lustrumviering nog een vervolg krijgt.

Hierna konden de aanwezigen genieten van een lezing door Jaap Kamp. Jaap vertelde op

een uiterst boeiende en interactieve wijze over reisnecessaires en toiletstellen (waarbij hij

duidelijk maakte dat dit qua functie en inventiviteit twee duidelijk verschillende voorwerpen

zijn).

Hij toonde naast afbeeldingen van exemplaren in musea e.d. ook twee eigen

reisnecessaires. Deze resteren uit zijn eigen verzameling die hij grotendeels schonk aan

het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

Een uniek toiletstel (qua compleetheid én ouderdom) is door de bezitter, Jan Six X, die ook

aanwezig was, tijdelijk uitgeleend aan het Museum en kon ook worden bewonderd.

Daarna was het tijd om mee te genieten van het 22e Oude Haven Concert.
Ter afsluiting waren er een hapje en een drankje en werd het museum op het late uur



speciaal opengesteld voor alle bezoekers van dat concert.

 

De Vriendenkring van het Zilvermuseum deed mee aan de Rabobank
Clubkascampage 2019 !!

 
Op 14 oktober mocht onze penningmeester, Ko Sinke, de cheque van  € 133,69 in
ontvangst nemen.
Wij willen iedereen die een stem op de Vriendenkring heeft uitgebracht en de Rabobank
Utrechtse Waarden e.o hartelijk bedanken.

Afsluiting jubileumjaar
 

Noteer in uw agenda: we hopen het jubileumjaar af te sluiten op 4 april 2020 met een
bijzondere vriendenbijeenkomst.

FISCALE VOORDELEN BIJ SCHENKING
 
De Vriendenkring van het Zilvermuseum is door de Belastingdienst aangemerkt als een
Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI), waardoor uw donatie
aftrekbaar is van de belasting.
 
EENMALIGE GIFT

Wanneer u een financiële schenking doet aan de Vrienden mag u deze gift met 25%
verhogen voordat u deze aftrekt van uw belastingen. De belastingdienst accepteert dus dat
u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.
 
PERIODIEK SCHENKEN = FISCAAL AANTREKKELIJK
 
Wanneer u de Vrienden voor een aantal jaren achtereen wilt steunen, kunt u de
schenkingen vastleggen in een “overeenkomst periodieke gift” en daarna voert u uw gift
jaarlijks op bij de aangifte Inkomstenbelasting.  Een periodieke gift is een gift in de vorm
van een vaste en gelijkmatige periodieke betaling aan de Vrienden die minimaal vijf jaren
loopt. Een periodieke gift moet in een overeenkomst worden vastgelegd. Indien dit het
geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn
wordt betaald. Het fiscale voordeel is hier dus groter dan bij een eenmalige schenking.
Om goed te weten welk fiscaal voordeel u dit jaar en in de daaropvolgende jaren kunt
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