
 

Jaarverslag vrienden van Museum Het Rembrandthuis 2019  

(onderdeel van het jaarverslag van Museum Het Rembrandthuis 2019)  

Jaar van Rembrandt 

2019 zal de boeken ingaan als het jaar van Rembrandt. Ondanks de vele activiteiten, 
tentoonstellingen, wandelingen, events en al het andere wat er georganiseerd is, merkten wij bij de 
vrienden dat men nog lang niet Rembrandt-moe is.  Want onze twee jaarlijkse speciale 
netwerkevents ‘In the Spotlight’, werden goed gewaardeerd. 

Event: ‘Rembrandt X Heineken’ 

Op 4 april 2019 was ons thema: ‘Rembrandt X Heineken’ Mark van Itersom, Hoofd Design Global 
Commerce bij Heineken, was  gastspreker. Moderator Lennart Booij ging in gesprek met Van Itersom 
over ‘Het merk Rembrandt en de kunst van Heineken’.  

Event: Beelddetective Hans Aarsman  

Op 10 oktober 2019 hadden we fotograaf, schrijver en journalist Hans Aarsman als gastspreker in 
Museum Het Rembrandthuis. Normaal neemt hij in de Volkskrant als detective persfoto’s onder de 
loep. Die avond deed detective Aarsman dat bij een aantal werken van Rembrandt. Dat leverde ook 
weer een vermakelijk event  op. 

Bestuursleden Vrienden 

Tijdens de ALV van 23 april 2019 is Sjoerd Nanninga afgetreden als bestuurslid. Tegelijkertijd is 
Sandra Winterswijk als bestuurslid geïnstalleerd.  

Nieuwsbrief van de vrienden 

In het kader van het Rembrandtjaar 2019 maakten de Vrienden een geprinte nieuwsbrief met 
informatie over de tentoonstellingen van het museum in het Rembrandtjaar, rubrieken zoals een 
voorstelrondje van het vriendenbestuur, ‘de tips van Lidewij’, de sponsoren en meer. 

Crowdfundingactie onder vrienden voor renovatie binnenplaats 

Eind van het jaar vroeg het museum steun voor de renovatie van de binnenplaats.  De Vereniging is 
een crowdfundingactie gestart voor de nieuwe inrichting geïnspireerd op Rembrandts tijd. De 
succesvolle actie heeft in totaal € 28.773 opgeleverd dankzij een anonieme gift en de bijdragen van 
vele leden. Hiermee kan dit project worden gerealiseerd. 

Exclusieve openingen voor vrienden bij nieuw tentoonstellingen 



De vriendenopeningen van nieuwe tentoonstellingen van het museum worden ook altijd goed 
ontvangen. De vrienden worden op een dergelijke avond exclusief uitgenodigd voor een rondleiding 
door het huis en de tentoonstelling onder leiding van een expert. Zo was dat in juni ‘Inspired by 
Rembrandt’ en in september ‘Laboratorium Rembrandt.’ 

BRAFA 

Onze vrienden zijn in 2019 voor het eerst uitgenodigd voor de BRAFA, de Brussel Art Fair. Met een 
groepje geïnteresseerden reisden we af naar Brussel. Deze hele dag werd compleet verzorgd op 
uitnodiging van Art Content. 

Dank aan onze sponsoren! 

Uiteraard danken wij onze sponsoren Rembrandt BPO en DLA Piper, die gedurende het 
Rembrandtjaar 2019 weer substantieel hebben bijgedragen als sponsor van de vrienden van 
Museum Het Rembrandthuis.  

Bestuur en Ledenwerving 

De vereniging telden op 1 januari 2019 nagenoeg hetzelfde aantal leden als eind van het jaar op 31 
december 2019 (296 respectievelijk 263). De inkomsten van particuliere leden bleven in 2019 op peil 
dankzij de werving van nieuwe leden, waarmee het natuurlijk verloop werd opgevangen. Tijdens de 
ALV van 23 april 2019 is Sjoerd Nanninga afgetreden als bestuurslid. Tegelijkertijd is Sandra 
Winterswijk als bestuurslid geïnstalleerd. Tijdens het Rembrandtjaar 2019 vergaderde het bestuur 
vijf keer. 

 

 
 

 


