
 

 

 

JAAROVERZICHT  2020 

 

Bestuur 

Per 1 januari 2020 bestond het bestuur uit Ubbo Scholten van Aschat (voorzitter); Ko Sinke 

(penningmeester en ledenanistratie); Helmi Hooijkaas (secretaris); en Hettie en Rein de Lange (beiden 

lid) tot 24 juli. Beide zijn hartelijk bedankt voor hun inzet voor de Vriendenkring. 

Op 30 september zijn Pieter Vermeulen en Connie Polkerman toegetreden tot het bestuur. 

Bestuursvergaderingen waren er op 29 januari, 13 mei, 17 juni, 9 september en 30 september.   

De voorzitter had periodiek overleg met de directeur van het Zilvermuseum, Marcel Teheux. 

  

In dit bijzondere jaar werd een drietal keer een poging ondernomen om in het kader van de afronding 

van het Zilverenjubileumjaar een lezing te organiseren over 25 jaar Vriendenkring (opgericht op 4 mei 

1994) door Gemke Jager (Oud directeur van het Zilvermuseum). Door alle beperkende Corona 

maatregelingen en de beperkte openstelling van het museum is dit helaas in 2020 niet gelukt. 

  

De jaarvergadering van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea werd bezocht in augustus. 

De voorzitter van onze Vriendenkring is in deze jaarvergadering toegetreden tot het bestuur van de 

Federatie in de rol van penningmeester. 

  

Het Huishoudelijk Reglement is in navolging van de aangepaste Statuten (2019) aangepast en 

vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 januari. 

Het bestuur heeft in 2019 welwillend gereageerd op het voorstel van het bestuur van het museum om 

vrijwilligers automatisch Vriend te maken. Dit is in 2020 geëffectueerd, met dien verstande dat 

vrijwilligers zich wel zelf moeten opgeven als Vriend. In totaal zijn 25 vrijwilligers Vriend geworden. De 

‘kosten’ neemt de Vriendenkring op zich en dit wordt beschouwd als een extra immateriële donatie aan 

het museum. 

Vrienden 

Op 1 januari 2020 waren er 202 Vrienden en op 31 december 2020 waren dat er 224 

De leerlingen die afstudeerden aan de Vakschool hebben dit jaar geen uitnodiging gekregen om zich 

aan te melden voor een gratis Vriendenpas die anderhalf jaar geldig is. We pakken dat in 2021 weer op. 

Deze regeling heeft in 2020 dus geen nieuwe leden opgeleverd. 

De oproep aan de Vrienden om meerjarig te doneren (met een fiscaal voordeel) heeft diverse positieve 

reacties opgeleverd 

 

 



 

 

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. Het bedrag moet in 2020 nog worden overgemaakt na ontvangst van de nota. 

(Inmiddels is duidelijk dat de restauratie pas in 2021 klaar zal zijn) Het voornemen was om, als afsluiting 

van het jubileumjaar in 2020, nog een tweede schenking aan het Museum te doen voor een doel dat 

nog concreet vorm moest krijgen. Hiervoor is € 2.500 gereserveerd. Inmiddels is in 2020 in overleg met 

de directie ven het Museum een opdracht verstrekt om een uniek stuk te laten maken door Maja 

Houtman. Dit zilverstuk zal in 2021 tijdens een bijzonder moment aangeboden worden aan het 

museum. 

 

Rabo Club Support 2020 

De Vriendenkring deed als ‘beoogd doel’ aan de campagne van de Rabobank mee. Ieder lid van de 

Rabobank Utrechtse Waarden mag een stem uitbrengen op de Vriendenkring. Het aantal hierop 

uitgebrachte stemmen bracht € 185,91 in het laatje. Dit bedrag is toegevoegd aan het resultaat van 

2020. 

  

Communicatie 

• In februari, maart, mei, juli, oktober en december ontvingen de Vrienden de Nieuwsbrief. 

• De Vriendenkring heeft een pagina op Facebook (Vriendenkring Zilvermuseum Schoonhoven) 

en een pagina op de Website van het Zilvermuseum (https://zilvermuseum.com). 

Activiteiten 

• De geplande lezingen in 2020 zijn helaas niet door gegaan. 

• De Vriendenkring beloont jaarlijks de beste video die afstudeerders aan de Vakschool van hun 

meesterstuk maken. De prijs bestaat uit € 500 te besteden aan edelstenen bij edelstenen-

groothandel BirGem. De prijs is in 2020 niet uitgereikt door het feit dat er te weinig inzendingen 

waren. 

• In december is samen met het museum een serie van 7 kerstkaarten ontwikkeld. Om het jaar 

positief af te sluiten kon iedere Vriend bij het museum een set ophalen op vertoon van de 

Vriendenpas (en een museumjaarkaart). Omdat het museum dicht moest in december is deze 

termijn verlengd tot in 2021. De kerstkaarten hebben geen jaartal en zijn ook na 2020 te 

gebruiken. We hebben meer kaarten laten drukken dan het aantal gratis sets voor de 

Vriendenkring. Deze kaarten worden verkocht in de museumwinkel en hebben wij gedoneerd 

aan het museum. 

 

 

 

 

 

https://zilvermuseum.com/


 

Uniek kaartenset 

Zoals eerder genoemd is in samenwerking met het museum een serie kerstkaarten ontwikkeld. De zilveren 

objecten waar de Vriendenkring de afgelopen 25 jaren aan bij heeft gedragen, hebben ons geïnspireerd en 

zijn door fotograaf Carla Leijen in een sfeervolle en creatieve setting geplaatst. 

  

Eind vorig jaar hebt u een kerstkaart ontvangen met een compilatie van de donaties van de Vrienden aan het 

Zilvermuseum met een uitnodiging om een gratis set op te halen. 

Door de sluiting van het museum bent u niet in de gelegenheid geweest om dit te doen. We willen u alsnog in 

de gelegenheid stellen een set van deze prachtige kaarten op te halen. Op vertoon van uw vriendenpas en na 

registratie kunt u tot  1 oktober een set ophalen bij de balie van het museum. 

 

Uiteraard kunt u ook meer setjes kopen in de museumwinkel. De opbrengst is volledig voor het museum. 

 

              


