
 
 

Vereniging Vrienden van het Museum “Het Rembrandthuis” 
Beleidsplan periode 2020-2025 

 

1. De doelstellingen 

Vereniging Vrienden van het Museum ‘Het Rembrandthuis’ (hierna: ‘de Vriendenvereniging’) is in 1984 
opgericht met als doel om Museum ‘Het Rembrandthuis’ (hierna: ‘het Museum’) te ondersteunen. In 
het bijzonder richt de Vriendenvereniging zich op het creëren van een betrokken netwerk en het 
bijeenbrengen van materiele steun voor het Museum, waarbij de Vriendenvereniging  zich voor de 
beleidsperiode 2020-2025 primair richt op het bijdragen aan de continuïteit van het Museum vanwege 
de gevolgen van de COVID-19 pandemie en het bijdragen aan de (ontwikkeling van de) projecten op het 
gebied van verbouwing en uitbreiding van het Museum.  

2. Voor wie en waarvoor 

Door middel van het werven onder de eigen leden en het organiseren van kwalitatieve 
ledenevenementen wil de Vriendenvereniging enerzijds bereiken dat het Museum wordt ondersteund 
en anderzijds bij een breder publiek bekendheid krijgt. Het Museum trekt veel bezoekers uit het 
buitenland. Echter maar weinig bezoekers komen uit eigen stad. Gedurende de COVID-19 periode is het 
belang gebleken van een meer diverse bezoekerspopulatie, waarbij veel aandacht ook uitgaat naar 
bezoekers uit de regio Groot-Amsterdam. 

De Vriendenvereniging biedt ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage aan (de ontwikkeling 
van) het Museum of specifieke projecten van het Museum. Daarnaast biedt de Vriendenvereniging 
immateriële ondersteuning in de vorm van het delen van netwerk, kennis en ervaring op diverse 
terreinen. Een en ander heeft ten doel ervoor te zorgen dat de het Museum op de lange termijn op 
eigen kracht kan groeien, uitblinken en zich kan onderscheiden, zodat een breed publiek bereikt wordt.  

Enkele voorbeelden van te ondersteunen activiteiten/projecten zijn: het organiseren van 
ledenevenementen om het eigen netwerk kennis te laten maken met het Museum en het organiseren 
van webinars over uiteenlopende, aan Rembrandt gerelateerde onderwerpen. 

3. De werkwijze 

De Vriendenvereniging tracht fondsen te werven binnen haar eigen netwerk en de eigen leden. De 
Vriendenvereniging tracht nieuwe vrienden te werven en te verbinden aan het Museum. Het vergroten 
van het vriendennetwerk binnen Groot-Amsterdam is daarbij een speerpunt. Maatwerk, een 
persoonlijke aandacht en duurzame betrokkenheid zijn daarvoor essentieel.  



 
 
Anderzijds heeft de Vriendenvereniging in de afgelopen periode in feite een geheel nieuwe doelgroep 
kunnen vinden door het organiseren van (online) webinars. Hier kunnen ook mensen buiten Nederland 
laagdrempelig aan deelnemen. Doel is om dit naar de toekomst te blijven organiseren en daar wellicht 
ook een fondsenwerving aan te koppelen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om (eenmalige) donaties te 
doen tijdens de webinars. Er zal daarom in de komende jaren aandacht worden besteed aan kwalitatief 
goede informatieve webinars die bovendien de naamsbekendheid van het Museum verder bevorderen.  

Er is nauw contact met het Museum, waarbij in overleg met het Museum wordt besloten voor welk doel 
gelden nodig zijn. Ook worden de ledenevenementen en de webinars in nauw overleg met het Museum 
georganiseerd om zodoende ook zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij de lopende en geplande 
tentoonstellingen van het Museum.  

Regelmatig wordt voor specifieke doeleinden aan fondswerving gedaan onder vrienden en het bredere 
netwerk van de Vriendenvereniging. Zo is bijvoorbeeld een fondsenwerving gehouden voor de 
verbouwing van binnenplaats. Daarnaast is een grote donatie gedaan voor de continuïteit van het 
Museum, toen het vanwege de COVID-19 pandemie gedurende een lange tijd moest sluiten.  

4. Het bestuur en de beloning 

Het bestuur van de Vriendenvereniging bestaat thans uit de volgende personen en zijn geregistreerd bij 
de KvK:  

1. Marcel Lasonder (voorzitter) 
2. Victoria Wiertz (secretaris) 
3. Leoni Bergman (penningmeester) 
4. Henriette Bast (bestuurder) 
5. Janine Dudok van Heel (bestuurder) 
6. Lalita De Goederen (bestuurder) 
7. Freek Hendriksen (bestuurder) 
8. Annelotte Teves (bestuurder) 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning en/of vergoeding voor hun werkzaamheden, anders 
dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. De bestuurders ontvangen geen vacatiegeld.  

Op basis van de statuten kan geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon op enige wijze over het 
vermogen beschikken als ware het zijn eigen vermogen.  

5. De inkomsten en het vermogen 

Het vermogen van de Vriendenvereniging wordt gevormd door contributies, giften, legaten, alsmede 
door andere baten. De Vriendenvereniging heeft thans voornamelijk inkomsten door het innen van 



 
 
contributies van de (zakelijke) leden en door schenkingen van een beperkt aantal particuliere donateurs. 
De totale inkomsten in 2020 en 2021 bedragen circa EUR 30.000. Het doel is om de komende jaren 
nieuwe leden te verven waardoor de inkomsten toenemen. Nadruk ligt daarbij niet op de kwantiteit, 
maar op de kwaliteit. De Vriendenvereniging richt zich op duurzame relaties en betrokken vrienden.  

In 2020 zijn er (zoals op de vorige ALV besloten) twee bijzondere bijdragen gedaan aan het Museum in 
verband met de Corona crisis: (i) een continuïteitsbijdrage ter hoogte van € 35.000 ten behoeve van de 
eerstvolgende tentoonstelling, en (ii) een bijdrage van € 10.979 ten behoeve van de restauratie van de 
binnenplaats. Ook in de komende jaren is de Vriendenvereniging voornemens om bijdragen te doen aan 
het Museum, daar waar het Museum dat het meest nodig heeft.  

De gelden worden giraal ontvangen, en aangehouden op een bankrekening bij een Nederlandse bank. 
Het bestuur streeft naar minimale kosten, en minimale risico’s. Alle opbrengsten worden door de 
Vriendenvereniging verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.  

De gelden worden van de Vriendenvereniging worden aangewend ten behoeve van de in de statutaire 
doelstelling. Voor zover de Vriendenvereniging haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van 
haar doelstelling, zal zij dit vermogen aanhouden op de bankrekening, of eventueel defensief beleggen. 

 

*** 


