JAAROVERZICHT 2018
VRIENDENKRING NEDERLANDS ZILVERMUSEUM
SCHOONHOVEN

Bestuur
Per 1 januari 2018 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). Er is nog niet voorzien in de vacature die ontstond
door het overlijden van Hans Welman in 2017.
Bestuursvergaderingen waren er op 10 januari, 4 april, 6 juni, 5 september en 14
november.
De jaarvergadering en een themabijeenkomst van de Nederlandse Federatie van
Vrienden van Museum werden bezocht.
Het bestuur werd door de directeur van het Zilvermuseum, Marcel Teheux, op de
hoogte gehouden van de perikelen rond de broodnodige subsidietoekenning door
de gemeente Krimpenerwaard (die in juli werd toegekend).
Vrienden
Op 1 januari 2018 waren er 215 Vrienden en op 31 december waren dat er 233.
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 dit jaar 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 schenkingen te verhogen. Om deze reden is er in 2018
geen schenking aan het Zilvermuseum gedaan. Wel is er een bedrag van € 1.500
extra in de begroting gereserveerd om te besteden in 2019 als de Vriendenkring 25
jaar bestaat. Over de aanwending daarvan is nog geen besluit genomen.
Het door de Vrienden geschonken kunstwerk van Titiaan de Geer (‘Een kilo zilver,
een kilo kunst’) heeft na tijdelijke afwezigheid weer een prominente plek gekregen.
Het Zilvermuseum kon eind 2017 met steun van diverse partijen een deel van de
‘Collectie Annelies Krekel’ aankopen. Daar droeg de Vriendenkring in € 1.000 aan bij
voor een pillendoosje uit die collectie. De aankoop werd aanleiding voor een lezing
voor de Vrienden in 2018.
Rabo Clubkascampagne 2018
De Vriendenkring deed als beoogd doel aan de campagne mee. Het aantal hierop
uitgebrachte stemmen bracht € 696,54 in het laatje. Dit bedrag zal worden besteed

aan de activiteiten in het kader van het 25-jarig bestaan van de Vriendenkring in
2019.
Communicatie
• In april, juli en september 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).
• De Vrienden zijn geïnformeerd over de gevolgen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (‘privacywet’).
Activiteiten
• Een oproep aan de Vrienden om zich aan te melden als organisator of
fondsenwerver heeft geen resultaten opgeleverd.
• In april ontving het Bestuur de Vrienden van Museum Gouda.
• Op 24 maart gaf mevrouw Krekel-Aalberse, in het verlengde van de hiervoor
genoemde aankoop, een goedbezochte lezing. De lezing werd aangekleed met
een uitgebreide ‘Hollandse thee’. Aansluitend belichtte de Marcel Teheux de
totstandkoming van de komende tentoonstelling ‘Feest!’.
• Op 5 juli reikte Ubbo Scholten de Meesterstukken namens de Vriendenkring de
Videoprijs uit aan Suzanne Bongers. De prijs bestond uit € 300 te besteden aan
edelstenen bij edelstenen-groothandel BirGem. De video staat op de
Vriendenpagina van de website van het museum.
• Voor het initiatief om in september een bezoek aan de zilvertentoonstelling Kwab
in het Rijksmuseum te organiseren bleek vrijwel geen belangstelling.
• Op 3 november kon na een toelichting door Marcel Teheux de tentoonstelling
‘Designed by Nature’ worden bezocht. Na de pauze gaf mevrouw Hooijkaas een
presentatie onder de titel: ‘Hooijkaas: Schoonhovens zilver in ambacht en serie.
De veelzijdigheid van een zilverfabriek’. Dit riep bij diverse aanwezigen
herinneringen op en ook de vraag om een vervolg.

