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JAARVERSLAG 2016 NEDERLANSE FEDERATIE van VRIENDEN van MUSEA
Het bestuur bestond in 2016 uit:
Anton Aelberts - voorzitter
Robert Reinders Folmer - vicevoorzitter en Gerard Evers Onderscheiding (tot 1-4-2016)
Peter Van Mierlo - penningmeester
Lidewijn Reckman - secretaris a.i. (tot 21-5-2016)
Raymond Salet - ict en website ontwikkeling (tot 21-5-2016)
Anne de Boer – secretaris (vanaf 21-5-2016)
André van Marwijk – Gerard Evers Onderscheiding (vanaf 21-5-2016)
Anna Schuring – secretariaat en ledenadministratie (geen lid van het bestuur)
Het Bestuur
Het bestuur vergaderde voltallig drie keer. Daarnaast vonden meerdere overleggen plaats tussen
voorzitter en penningmeester en voorzitter en secretariaat. Het overleg met de kascommissie kon in
2016, in verband met ziekte van de penningmeester, niet plaatsvinden voor de Algemene
Ledenvergadering, maar heeft plaatsgevonden in het najaar.
Op 1 april zegde de heer Robert Reinders Folmer zijn lidmaatschap van het bestuur op wegens
persoonlijke omstandigheden.
Tijdens de Ledenvergadering werd afscheid genomen van mevrouw Lidewijn Reckman en van de
heer Raymond Salet. Hun zittingstermijn van twee keer drie jaar zat erop. Als nieuwe bestuursleden
werden door de ALV benoemd: mevrouw Anne de Boer (Vrienden Museum Volkenkunde) en de heer
André van Marwijk (Club Centraal Museum).
De Museumvereniging heeft in 2016 laten weten geen medewerker meer af te vaardigen voor een
bestuursfunctie. Het bestuur heeft daarop contact gezocht met het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten). Helaas zagen zij geen kans iemand uit hun gelederen af te vaardigen. Wel gaf mevrouw
Liesbeth Tonckens, directeur van het Gelders Erfgoed, aan wellicht op persoonlijke titel zitting te
willen nemen in het bestuur. In juli hebben de voorzitter en de penningmeester een verkennend
gesprek met haar gehad. Wegens de studie van mevrouw Tonckens heeft zij in 2016 geen
bestuursvergadering bij kunnen wonen.
Op 28 november hebben de voorzitter en de penningmeester deelgenomen aan de jaarlijkse
bijeenkomst van de Ethische Codecommissie in Amsterdam. De NFVM is één van de ‘Founding
Fathers’ van deze commissie.
Op verzoek heeft de voorzitter een lezing gehouden tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van
de Vriendenvereniging van het de Stedelijk Museum Zwolle.
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Algemene Ledenvergadering en Gerard Evers Onderscheiding 2016
Op uitnodiging van de Vereniging Vrienden Museum Catharijneconvent in Utrecht vond de ALV
plaats op 21 mei 2016 in Utrecht. Deze bijeenkomst werd bezocht door 62 vertegenwoordigers van
29 Vriendenverenigingen.
Na het huishoudelijk gedeelte werd overgegaan tot de uitreiking van de Gerard Evers Onderscheiding
2016. Omdat de juryleden niet aanwezig konden zijn nam Raymond Salet de honneurs waar van de
juryvoorzitter Mathé Prick. Hij las het juryrapport voor waarna de voorzitter de prijs overhandigde
aan de winnares, mevrouw Anne-Marie Cornelissen, van de vrienden van museum…te Schijndel.
Na de lunch werd een lezing gegeven door Anouk Jansen, Hoofd Onderzoek, Educatie en Bibliotheek
van Museum Catharijneconvent. De secretaris van de Vereniging Vrienden van Museum
Catharijneconvent, mevrouw Ineke van der Heide, gaf uitleg aan de nauwe samenwerking van de
vriendenverenging met het museum.
Het museum had twee rondleidingen voor de deelnemers georganiseerd .
De dag was uitstekend georganiseerd door de Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent
en we mogen dan ook spreken van een zeer geslaagde dag.
Adviesaanvragen
In 2016 zijn 14 adviesaanvragen binnengekomen variërend van BTW-vraagstukken, fondsen- en
vriendenwervingscampagnes, het opheffen dan wel oprichten van vriendenverenigingen tot het
opstellen van statuten c.q. huishoudelijke reglementen.
Meerdere verzoeken om advies betroffen het samengaan van vriendenverenigingen met musea.
De NFVM pleit altijd voor een zelfstandig rechtsvorm van de vriendenorganisatie. Gebleken is dat
sommige directies van musea zeer geïnteresseerd zijn in, vooral, de inkomsten van
vriendenverenigingen en de neiging hebben deze te willen “annexeren”. Deze tendens is wellicht
ontstaan door alle bezuinigingen die de museumsector de afgelopen jaren heeft getroffen.
Vernieuwing website NFVM
In 2016 is hard gewerkt aan de nieuwe website van de NFVM. Tijdens de ALV op 21 mei is hij
gepresenteerd aan de leden. De website geeft leden o.a. de mogelijkheid gebruik te maken van het
forum waarop vragen gesteld kunnen worden of ideeën geplaatst. De gegevens van de leden worden
actief bijgehouden waardoor onderling contact makkelijker is geworden. Uiteraard blijven we aan de
website werken.
Het bestuur nodigt de leden gaarne uit gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Leden NFVM
In 2016 heeft een aantal leden het lidmaatschap van de NFVM opgezegd en is een aantal
vriendenverenigingen opgeheven. Daarmee kwam het ledenaantal op 31 december 2016 uit op 125.
Druten, februari 2017
A.P.M. Aelberts
voorzitter
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