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JAARVERSLAG 2019 NEDERLANDSE FEDERATIE van VRIENDEN van MUSEA
Het bestuur bestond in 2019 uit:
Anton Aelberts - voorzitter
Peter Van Mierlo - penningmeester
Anne de Boer – secretaris
Jan van Zomeren – lid vanaf 18 mei 2019
Jan Seij – lid vanaf 18 mei 2019
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.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2019 zijn de leden akkoord gegaan met
de benoeming van Jan van Zomeren (Vriendenkring Kasteel Amerongen) en Jan Seij
(Vrienden Elisabeth Weeshuis Museum, Culemborg) als lid van het bestuur van de
Federatie. Daarmee zijn de bestaande vacatures ingevuld. Desalniettemin zijn er in 2020
weer twee vacatures, o.a. die van penningmeester.
De voorzitter en een lid van het bestuur zijn in december naar de netwerkbijeenkomst van de
Ethische Codecommissie geweest.
Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering heeft op 18 mei 2019 plaatsgevonden in Musea Zutphen.
Deze bijeenkomst werd bezocht door 26 vertegenwoordigers van 16 Vriendenverenigingen.
Tijdens de ALV werden de nieuwe leden van het bestuur benoemd. Tevens werden het
Beleidsplan 2019-2023 gepresenteerd en de statutenwijziging goedgekeurd. Alle
documenten van deze vergadering staan op website www.nfvm.nl
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 Museumkaart 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”. In 2019 was dat op 2
december.
Het bestuur van de NFVM heeft in 2019 ingestemd met de herbenoeming van Rob Polak en
de benoeming van twee nieuwe leden van de Ethische Codecommissie, te weten Prof. Mr.
Dr. A.M. (Ton) Hol en Drs. E. Campfens.

In de ALV van 18 mei 2019 zijn de leden akkoord gegaan om onderschrijving van de
Ethische Code voor musea in de statuten van de NFVM op te nemen.
Ook heeft het bestuur gereageerd op een adviesaanvraag van de Stichting Museumregister.
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Adviesaanvragen
In 2019 zijn 6 adviesaanvragen en/of informatieverzoeken binnengekomen. Twee maal ging
het om studenten die bezig waren met een onderzoek naar en het werven van vrienden.
Advies werd gevraagd betreffende de ANBI en een boekhoudprogramma. Ook kwam er een
subsidieverzoek binnen van een onbekende Stichting dat niet gehonoreerd is. De Vrienden
van het Groninger Museum verzochten om informatie betreffende het lidmaatschap van de
Federatie.
Vriendenbezoekdagen
In 2019 is de Federatie gestart met de Vriendenbezoekdagen.
De Museumvrienden kampen de laatste jaren met een teruglopend vriendenaantal, waardoor
actie gewenst is om die trend minimaal te stoppen, maar liever nog te keren.
Daartoe is in de NFVM-vergadering voorjaar 2018 het idee geopperd om acties te
ondernemen om museumvrienden te binden en te boeien. De Vriendenbezoekdagen zijn
een actie in dat kader. De leden van de Vrienden kunnen bij elkaar op bezoek in de
betreffende musea.
De Federatie coördineert deze dagen. In 2019 hebben 10 Vriendenstichtingen of –
verenigingen een vriendenbezoekdag georganiseerd.
Ledenbevraging 2019
In het Beleidsplan 2019-2023 zijn een aantal acties aangekondigd. Om te weten te komen of
de leden daarmee gediend zijn is een ledenbevraging verstuurd naar alle leden.
De respons was 25%.
Uit de antwoorden zijn een aantal acties voortgekomen. O.a. het aanpassen van de website.
De documenten en informatie zullen tegen het licht worden gehouden en er zal een
databank ontwikkeld worden. Ook zal er een besloten gedeelte voor de leden komen en zal
een digitale nieuwsbrief, gekoppeld aan de website, worden ontwikkeld. De uitkomsten van
de ledenbevraging staan op de website www.nfvm.nl
Voor de ontwikkeling van de website en de nieuwsbrief zijn twee offertes aangevraagd. In
januari 2020 zal daarover worden beslist.
Themamiddag
In 2019 vond de themabijeenkomst plaats op 26 oktober in De Bartholomeuskerk en het
Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Het thema was deze keer de uitkomsten van de
ledenbevraging. 25 vertegenwoordigers van 12 vriendenverenigingen waren aanwezig.
De uitkomsten en de daarop volgende acties werden gepresenteerd. Voor de inhoud
daarvan zie Ledenbevraging 2019.
Nieuwsbrief
In januari is de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd aan de leden. Omdat dit niet helemaal
verliep zoals we gehoopt hadden zal dit meegenomen worden in de aanvragen voor offertes
voor de website zodat de nieuwsbrief gekoppeld kan worden.
Gerard Evers Onderscheiding 2020
De procedure voor de voordrachten voor de Gerard Evers Onderscheiding 2020 zijn in het
najaar opgestart. De juryleden zijn bekend. Pim Witteveen zal weer de voorzitter zijn. Leden
zijn Dick de Cloe en Agnes Vugts.
Leden NFVM
In 2019 heeft een aantal leden het lidmaatschap van de NFVM opgezegd en is een aantal
vriendenverenigingen opgeheven. Daarmee kwam het ledenaantal op 31 december 2019 uit
op 105.
Druten, februari 2020
A.P.M. Aelberts
voorzitter
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