
 

 

 
 

Jaarverslag Vrienden van Museum Het Rembrandthuis 2020 

(Onderdeel van het jaarverslag van Museum Het Rembrandthuis 2020)  

2020 startten de Vrienden vol enthousiasme en plannen om een mooi jaar voor de 

bestaande en aspirant leden te organiseren. De wereldwijde Covid-19 pandemie heeft de 

culturele sector hard geraakt. Met de lockdown en daarmee de sluiting van alle musea 

konden ook onze plannen geen doorgang vinden. Juist nu is het zo belangrijk om ons mooie 

unieke Museum het Rembrandthuis te steunen en ons deel bij te dragen om goed en 

wellicht sterker uit deze bizarre periode te komen. 
Waar deuren sluiten, gaan creatieve breinen open. Ook het Vriendenbestuur kon elkaar niet 

meer fysiek ontmoeten en weken uit naar vergaderingen via Zoom. Onder BradyBunch-
achtige taferelen vergaderden wij vrolijk online door. Er werd naar nieuwe oplossingen 

gezocht hoe toch onze leden op een bijzondere avond te kunnen vertieren en ook de 

mogelijkheden om nieuwe leden te werven. Dit werd gevonden in de organisatie van 
webinars.  

Op 20 december vond het eerste webinar plaats: De ondergrondse Rembrandt. Een webinar 

voor heel de familie met kinderboekenschrijver Manon Berns. Henriëtte Bast (bestuurslid) ging 

in gesprek met Manon Berns over hoe spannend kunst kan zijn en over het belang om jongeren 

te interesseren voor kunst. Ook doken ze dieper in maatschappelijke thema’s als social media en 

het klimaat. Tijdens deze interactieve webinar was het mogelijk online vragen te stellen en mee 

te doen aan een quiz. De winnaar won de hele Blockbuster-boekenserie van Manon Berns. 
 

Bestuur 

In juni vond de algemene ledenvergadering plaats. Dit jaar online. Tijdens de ledenvergadering 

hebben wij afscheid genomen van Suzette Wijers (voorzitter), Martine Huizenga (secretaris), 

Jurjen Smits en Melchior Pleizier (beiden leden). Allen zijn bedankt voor hun jarenlange inzet 

voor onze vereniging.  

Marcel Lasonder, Janine Dudok van Heel en Annelot Teves werden formeel benoemd tot 

respectievelijk voorzitter, secretaris en lid van het bestuur. 
 

 

 
 



 

 

 

De aanwezige leden kregen van het bestuur een presentatie over de resultaten van het  

voorgaande jaar en over de actuele stand van zaken. Lidewij Koekkoek heeft een boodschap aan de 
leden ingesproken, waarin zij de leden op de hoogte brengt van de huidige stand van zaken en de 

leden bedankt voor de steun aan de herinrichting van de binnenplaats en de toezegging tot steun 

voor een aangepast programma in 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 huidige stand van zaken van het museum nav de COVID- 19 

situatie en het geplande renovatieproject van de binnenplaats.  Het bestuur kwam in 2020 driemaal 

bij elkaar, waarin naast de voornoemde onderwerpen ook de jaarrekening en begroting en de 

organisatie van de evenementen op de agenda stonden.  

Per 1 januari 2020 telde de Vereniging 263 leden (lidmaatschap geldig voor twee personen). De 
contributiebijdrage is € 75. Het aantal Vrienden per 31-12-2020: 253. In 2020 hebben zich 17 nieuwe 

vrienden aangemeld. 

Ledenopbouw: 
 

Leden voor het leven 8 
Informatieleden/sponsoren 12 
Sprekers events 8 
Totaal niet betalende leden 28 
Contributieleden < €75                     139 
Contributieleden >€75                       86 
Totaal betalende leden           225 

 
 

Financiën en Vriendenbijdrage  

De inkomsten van particuliere leden bleven in 2020 op peil dankzij de werving van nieuwe leden, 
waarmee het natuurlijk verloop van leden werd opgevangen. DLA Piper bleef ook dit jaar een 

sponsor van de Vrienden.  

Door de corona-crisis is het museum gesloten, wat een zware belasting voor het museum is. Grootste 

aantal bezoekers zijn toeristen en deze zullen voorlopig niet in de aantallen terugkomen als 

voorheen. Daarom is voorgesteld om het Museum in 2020 op 2 manieren (financieel) bij te staan. 
Allereerst is begroot dat de opbrengst uit de Crowdfunding voor de Binnenplaats (ruim € 29.000)  



 

 

 

wordt aangevuld ten laste van het eigen vermogen van de vereniging tot de benodigde € 40.000 

zodat dit project kan worden gerealiseerd zonder kosten voor het museum zelf.  

Daarnaast heeft de Vereniging aan het Museum een continuïteitsbijdrage toegezegd van € 35.000 ter 

ondersteuning voor de realisatie van de eerstvolgende tentoonstelling. Deze eenmalige donatie is 

door de ALV goedgekeurd. In verband met de pandemie en op de kosten te letten heeft het museum 
besloten om haar programma aan te passen. Vanaf november 2021 is Hallo Rembrandt! te zien. Deze 

tentoonstelling is geïnitieerd en samengesteld door het Mauritshuis, Den Haag en was daar te zien in 

de zomer van 2019.  

Dankzij de financiële buffers van de Vereniging, konden wij tegemoetkomen aan deze verzoeken van 

het Museum en in lijn met ons statutair doel het Museum ondersteunen. 
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