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JAARVERSLAG 2020 NEDERLANDSE FEDERATIE van VRIENDEN van MUSEA
Het bestuur bestond in 2020 uit:
Anton Aelberts
Peter Van Mierlo
Anne de Boer
Jan Seij
Jan van Zomeren
Ubbo Scholten van Aschat
Anna Schuring

- voorzitter tot 24 augustus 2020
- penningmeester tot 24 augustus 2020
- secretaris
- lid, vicevoorzitter
- voorzitter vanaf 24 augustus 2020
- penningmeester van 24 augustus 2020
- 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 mede ter voorbereiding op de
bestuursoverdracht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 augustus 2020 zijn de heren Aelberts en Van Mierlo, na
het maximum van twee bestuursperioden, afgetreden. Zij waren bestuurslid vanaf 2012. Tijdens
diezelfde vergadering is Jan van Zomeren gekozen tot nieuwe voorzitter. De Algemene
Ledenvergadering is akkoord gegaan met de benoeming van Ubbo Scholten van Aschat als nieuwe
penningmeester.
Er was nog een vacature in het bestuur. Na openstelling is er in het najaar een sollicitatie ontvangen
van Marianne Bakker-Otten. In de bestuursvergadering (via Teams) van 21 december 2020 is
besloten haar uit te nodigen voor een bestuursfunctie. Vanaf 2021 is ze aspirant-lid van het bestuur.
Benoeming kan plaatsvinden tijdens de ALV in 2021.
De heren Aelberts en Van Zomeren hebben op 28 januari een bijeenkomst gehad met Mirjam Moll
van de Museumvereniging. Er is afgesproken meer contact te hebben om te komen tot een goede
afstemming en een goede gezamenlijke belangenbehartiging, met name waar het de vrijwilligers
betreft. In dat kader waren de directeur (Mirjam Moll) en de voorzitter (Irene Asscher-Vonk) van de
Museumvereniging aanwezig bij de ALV in Helmond.
Peter van Mierlo kon niet aanwezig zijn bij de ALV wegens ziekte. Een aantal weken later is hij, op 9
oktober, vrij plotseling overleden.
Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering heeft, ten gevolge van de coronamaatregelen, pas op 24 augustus
2020 plaatsgevonden bij Museum Helmond in de Kunsthal Helmond. Deze bijeenkomst werd,
ondanks een aantal beperkingen, bezocht door 38 vertegenwoordigers van 16
Vriendenverenigingen.
Tijdens de ALV werd afscheid genomen van twee bestuursleden en het nieuwe lid van het bestuur
(tevens penningmeester) benoemd.
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De nieuwe website en het nieuwe logo werden gepresenteerd. Naast een heel ander uiterlijk heeft
de nieuwe website ook een, alleen voor leden van de Federatie, toegankelijk deel met
voorbeelddocumenten, best-practices e.d. Ook werd de digitale nieuwsbrief aangekondigd.
De website ging op 1 september live. De leden kregen allemaal een inlognaam en wachtwoord
toegestuurd door de Federatie.
Er waren lezingen en na de lunch in Kasteel Helmond (behorend tot het museum) was er gelegenheid
het museum te bezoeken.
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 2020 kon er geen
netwerkbijeenkomst georganiseerd worden i.v.m. de coronamaatregelen.
Het bestuur van de NFVM heeft in 2020 ingestemd met de herbenoeming van dr. Wayne Modest.
Er kwamen twee adviesverzoeken binnen van de Museumvereniging. Hoe musea moeten omgaan
met in eigendom of beheer gehouden collecties in het geval een museum failliet dreigt te gaan en
over herkomstonderzoek.
Op basis van artikel 15 van het Reglement van de Commissie werd het bestuur van de NFVM ook
uitgenodigd een schriftelijke reactie in te brengen op deze adviesverzoeken. Het bestuur heeft zich,
met kennisgeving, onthouden van een reactie.
Adviesaanvragen
In 2020 zijn twee adviesaanvragen binnengekomen. Een betreffende een legaat en een over
schenken of in bruikleen geven. Op beide heeft het bestuur geadviseerd.
Er is een verzoek om samenwerking binnengekomen betreffende een mogelijk landelijke publiekscampagne van bezoekers en vrienden van culturele instellingen met een appèl en petitie aan
regering en parlement. Het bestuur heeft positief gereageerd. Door de coronaperikelen is er nog
geen vervolg aan gegeven.
Ook kwam er een verzoek om voorbereiding van de ontwikkeling van een digitale oplossing voor de
aangesloten Vriendenorganisaties voor de mogelijkheid om de vriendenbijdrage om te zetten in een
periodieke gift. Eventuele kosten kunnen gezamenlijk gedragen worden. Een advies is in
voorbereiding.
Het bestuur van de NFVM heeft in 2020 haar steun betuigd aan een project van Leer Zelf Online t.b.v.
toegankelijk museumbezoek. Het verzoek om steun is ook doorgestuurd naar de leden van de
federatie. Op 16 december kwam het bericht dat alle steunbetuigingen tot gevolg hebben gehad dat
de bekende fondsen subsidie toegezegd hebben aan het project.
Vriendenbezoekdagen
De vriendenbezoekdagen worden gecoördineerd door de NFVM. De leden van de Vrienden kunnen
bij elkaar op bezoek in de betreffende musea.
Begin 2020 waren er al een aantal Vriendenbezoekdagen aangekondigd. Door de coronamaatregelen
zijn alle dagen afgelast. Begin 2021 zal bekeken worden wanneer ze weer georganiseerd kunnen
worden.
Themamiddag
In 2020 kon door de coronamaatregelen geen themamiddag georganiseerd worden.
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Gerard Evers Onderscheiding 2020
De naamgever van de onderscheiding is de oprichter van de Nederlandse Federatie van Vrienden van
Musea, Gerard Evers. Hij heeft om vrijwilligerswerk te stimuleren deze onderscheiding voor excellent
vrijwilligerswerk in musea ingesteld. Helaas vóór de eerste uitreiking overleed hij in 1991, op 46jarige leeftijd. De penning die bij de onderscheiding hoort is ontworpen door Pépé Grégoire.
De genomineerden waren:
Mevrouw Marja Begheyn-Huisman, voorgedragen door de Vereniging Vrienden van Museum Het
Valkhof te Nijmegen.
De heer Roy Flem, voorgedragen door de Vrienden van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
te Den Helder.
De heer Frans Jacobs, voorgedragen door de Vereniging Vrienden van Museum Helmond.
De heer Ger de Ree, voorgedragen door de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum.
De jury van de GEO bestond uit Pim Witteveen, Agnes Vugts en Dick de Cloe. De jury heeft Frans
Jacobs als winnaar verkozen. Het complete juryrapport is in te zien op de website www.nfvm.nl
Leden NFVM
In 2020 heeft een aantal leden het lidmaatschap van de NFVM opgezegd en is een aantal
vriendenverenigingen opgeheven. Gelukkig kregen we ook een drietal aanmeldingen. Daarmee
kwam het ledenaantal op 31 december 2020 uit op 102.
Didam, februari 2021
Jan van Zomeren
voorzitter
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