Jaarverslag Vrienden van Museum Het Rembrandthuis 2018
(onderdeel van het jaarverslag van Museum Het Rembrandthuis 2018)

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum Het Rembrandthuis ging in 2018 verder op de
ingeslagen weg: met behulp van evenementen, communicatie en inzet van het eigen netwerk meer
leden en meer inkomsten verkrijgen voor bijzondere projecten van het museum, dit conform het
meerjarenplan 2016-2020.
Vriendenactiviteiten
In februari waren alle Vrienden uitgenodigd voor een feestelijke opening van de twee
herinrichtingsprojecten van het museum: het Kleine Kantoortje, waar Rembrandt zijn administratie
deed en het Prentenkabinet, waar een permanente tentoonstelling van Rembrandts etsen wordt
tentoongesteld. Deze twee projecten zijn mede met steun van de Vrienden en de twee nieuwe
sponsors tot stand gekomen. Ook werden er door het bestuur weer twee speciale
netwerkbijeenkomsten georganiseerd, de zogenaamde In the Spotlight evenementen.
In mei was Lucas Waagmeester, NOS-correspondent in Turkije en Midden-Oostenspecialist te gast.
Hij ging met presentator en historicus Lennart Booij in gesprek over de geschiedenis van de Oriënt,
de invloed daarvan op Westerse kunstenaars als Rembrandt en de verbinding met het hedendaagse
Turkije. In november werd predikant en schrijver Ad van Nieuwpoort door presentator Rens de Jong
ondervraagd over zijn fascinatie met Bijbelse taferelen van Rembrandt, zoals David die harp speelt
voor koning Saul. Beide avonden werden enthousiast door de aanwezige Vrienden ontvangen. Het
museum en de lopende tentoonstelling waren deze avonden open voor bezichtiging.
Ook het museum bood in samenwerking met de Vriendenvereniging een aantal speciale activiteiten
voor de leden aan rondom de lopende tentoonstellingen. In mei en juni werden rondleidingen
georganiseerd langs de tentoonstelling ‘Bijzonder bezoek’, twee herontdekte schilderijen van
Rembrandt, uitgeleend door de Leiden Collection. In september was er een Vriendenrondleiding
langs de tentoonstelling ‘Rembrandt in Parijs’, over de invloed van Rembrandt op Franse kunstenaars
in de 19e eeuw. Verder werden de vrienden uitgenodigd voor een drietal lezingen rondom deze
tentoonstelling. Tot slot waren de Vrienden welkom bij het jaarlijkse straatfeest ter viering van
Rembrandts 412e Verjaardag op 15 juli in en rond het Rembrandthuis, met workshops en
kinderactiviteiten.
Bestuur en ledenwerving
De Algemene Leden Vergadering viel dit jaar in juni. Er werd afscheid genomen van de bestuursleden
Alex Westerman en van Wanda Lieuwen. Erik Michielsens en Lalita de Goederen - van Lamsweerde
werden formeel benoemd als nieuwe penningmeester resp. bestuurslid communicatie. De aanwezige
leden kregen van het bestuur een presentatie over de resultaten van het voorgaande jaar en over de
actuele stand van zaken. Daarna vertelde directeur Lidewij de Koekoek meer over de plannen
rondom het Rembrandtjaar 2019 en de grootschalige renovatie van het museum.
Door het jaar heen voerde het bestuur regelmatig overleg met de directie van het museum, met
name wat betreft de afstemming van communicatie en zichtbaarheid van de Vriendenvereniging in
de communicatie van het museum, de geplande renovatieprojecten en de voorbereiding van het
Rembrandtjaar. Het bestuur kwam in 2018 drie maal bijeen, waarin naast de voornoemde
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onderwerpen ook de jaarrekening en begroting en de organisatie van de evenementen op de agenda
stonden.
Per 1 januari 2019 telde de Vereniging 279 leden (lidmaatschap geldig voor twee personen), dat is
iets minder dan in 2018 (286). Hiervan is ruim een derde sinds 2016 Vriend geworden en betaalt dus
het hogere contributiebedrag van € 75. Ondanks deze aanwas kijkt het Bestuur met name uit naar
het Rembrandtjaar 2019 als een jaar waarin alle investeringen in huisstijl, promotie en communicatie
zullen leiden tot een verdere groei van nieuwe Vrienden.
Door meer te investeren in (online) marketing en communicatie en speciale activiteiten wordt ook
ingezet op verdere binding en het behoud van de leden. Om het aantal sponsors verder uit te
breiden zijn in 2018 door bestuursleden gesprekken gevoerd met diverse grote bedrijven, alle
relaties van het bestuur. Het bestuur voorziet kansen om de losgemaakte interesse in 2019 om te
zetten in concrete nieuwe sponsorafspraken.
Financiën en Vriendenbijdrage
De inkomsten van particuliere leden bleven in 2018 op peil dankzij de werving van nieuwe leden,
waarmee het natuurlijk verloop van leden werd opgevangen. Ook waren er dit jaar voor het eerst
substantiële inkomsten van sponsors. De investeringen in de evenementen en in publiciteit
(voornamelijk online) vielen lager uit dan begroot omdat zo veel mogelijk scherp en gesponsord
wordt ingekocht.
Mede dankzij de sponsorbijdragen kon in totaal € 35.000 door de Vrienden worden gefinancierd ten
behoeve van de renovatie van het Klein Kantoortje en het Prentenkabinet. Eind 2018 vroeg het
museum opnieuw om steun voor een duurzaam en zichtbaar renovatieproject voor als
financieringsproject van de Vrienden, te weten de binnenplaats van het woonhuis. Voor deze
herinrichting zal het bestuur tijdens het Rembrandtjaar 2019 speciale fondsenwervende activiteiten
ontwikkelen.
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