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JAARVERSLAG 2018 NEDERLANSE FEDERATIE van VRIENDEN van MUSEA
Het bestuur bestond in 2018 uit:
Anton Aelberts - voorzitter
Peter Van Mierlo - penningmeester
Anne de Boer – secretaris
Jan van Zomeren – aspirant-lid vanaf november 2018
Jan Seij – aspirant-lid vanaf november 2018
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.
In 2018 waren er twee vacatures in het bestuur. In februari schoof een aspirant-lid aan bij de
bestuursvergadering, Hetty Slagter van Vrienden van Museum Arnhem. Zij bedankte omdat ze van
mening was dat er jongere mensen in het bestuur zouden moeten zitten.
Tijdens de bestuursvergadering in november 2018 schoven twee aspirant-leden aan, Jan Sey
(Vrienden Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg) en Jan van Zomeren (Vriendenkring Kasteel
Amerongen). Zij zullen tot aan de ALV in 2019 meedraaien in het bestuur. De ALV zal gevraagd
worden in te stemmen met benoeming van de aspirant-leden.
De voorzitter en de penningmeester zijn naar de nieuwjaarsreceptie van de NMV geweest.
Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering heeft op 26 mei 2018 plaatsgevonden in het Oude Stadthuys in
Gouda. Deze bijeenkomst werd bezocht door 44 vertegenwoordigers van 21 Vriendenverenigingen.
Tijdens de ALV werd de Gerard Evers Onderscheiding uitgereikt aan dhr. Huib Kuiper van de Vrienden
van Museum Sjoel te Elburg.
Ethische Code Commissie
De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek van de museale sector in Nederland.
De Ethische Code Commissie – voorheen Commissie Museale Gedragslijn – is in 1991 ingesteld door
de Nederlandse Museumvereniging, ICOM-Nederland, het Landelijk Contact Museumconsulenten,
de Stichting Museumjaarkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea om te
adviseren ter zake van of als toetsing aan de Ethische Code.
Jaarlijks vindt een bijeenkomst plaats met de “founding fathers”.
Het bestuur van de NFVM heeft in 2018 ingestemd met de benoeming van Marjan Ruiter als lid van
de Ethische Codecommissie.
Van de Ethische Codecommissie kwam in 2017 het verzoek binnen om de onderschrijving van de
Ethische Code in te bedden in de statuten van de NFVM. Het voorstel voor deze statutenwijziging is
in de ALV in 2018 voorgelegd aan de leden van de NFVM. In 2018 is de concept statutenwijziging
voorbereid. E.e.a. zal in de ALV in 2019 worden bekrachtigd.
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In 2017 heeft het bestuur een verzoek om advies van één van de leden van de Federatie ingediend
bij de Ethische Codecommissie. De voorzitter is op 26 maart 2018 naar de hoorzitting geweest, in juli
is advies uitgebracht. Dit advies is op de website van de NFVM geplaatst.
Adviesaanvragen
In 2018 zijn 5 adviesaanvragen binnengekomen. Het betrof o.a. verzoeken om informatie over BTW,
de invoering van de AVG, voorbeelden van schenkings- en gebruiksrecht en informatie over de
Federatie zelf.
Themamiddag
In 2018 vond de themabijeenkomst plaats op 20 oktober in het Dordrechts Museum. Het thema dat
aangedragen was door de leden, was “Identiteit……Crisis” en vloeide voort uit het onderwerp van de
bijeenkomst in 2017. De opkomst was zeer goed, 50 vertegenwoordigers van 26
vriendenverenigingen waren aanwezig.
Veel vriendenorganisatie hebben moeite met de vinden van nieuwe vrienden en hebben behoorlijk
last van vergrijzing. Een aantal ondervindt zelfs concurrentie van hun museum, die een eigen
vriendenclub oprichten.
Anne de Boer, de secretaris, heeft na een overzichtelijke presentatie, de deelnemers aan het werk
gezet om in groepen te bespreken wat de oplossing zou kunnen zijn.
Een eensluidend advies was moeilijk te geven omdat er zoveel verschillende Vriendenorganisaties
zijn. Wel heeft zij een groot aantal handreikingen gegeven die toegepast kunnen worden.
Leden NFVM
In 2018 heeft een aantal leden het lidmaatschap van de NFVM opgezegd en is een aantal
vriendenverenigingen opgeheven. Daarentegen hebben we ook een aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen. Daarmee kwam het ledenaantal op 31 december 2018 uit op 113.
Druten, februari maart 2019
A.P.M. Aelberts
voorzitter
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