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JAARVERSLAG 2021 NEDERLANDSE FEDERATIE  van VRIENDEN van MUSEA 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit: 
Jan van Zomeren  - voorzitter  
Anne de Boer   - secretaris  
Jan Seij    - lid, vicevoorzitter 
Ubbo Scholten van Aschat - penningmeester  
Marianne Bakker-Otten  - lid, vanaf 30 augustus 2021 
Anna Schuring   - secretariaat en ledenadministratie (geen lid van het bestuur) 
 
 
Het Bestuur 
Het bestuur vergaderde voltallig vijf keer, waarvan vier keer via Teams en één keer fysiek in 
Woerden. 
Daarnaast vonden meerdere overleggen plaats, onder meer tussen voorzitter en penningmeester en 
voorzitter en secretariaat ten behoeve van lopende zaken.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 augustus 2021 is aspirant-lid Marianne Bakker-Otten 
door de ALV benoemd als bestuurslid.   
 
Het voornemen van het bestuur om in 2021 het contact met de Museumvereniging te intensiveren 
heeft door o.a. de coronacrisis en het overlijden van de directeur Mirjam Moll geen vervolg 
gekregen.  
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Begin 2021 werd de invoering van de WBTR urgent. De Federatie heeft na het inwinnen van de 
nodige informatie besloten lid te worden van het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen. 
Er is veelvuldig gecommuniceerd met de leden. Het IVBB heeft speciaal voor onze leden een (gratis) 
Webinar georganiseerd en er werd een kortingscode beschikbaar gesteld voor de leden van NFVM. 
De Federatie heeft een stappenplan met voorbeeldteksten gemaakt voor de leden en die op het 
besloten gedeelte van de website geplaatst. Tijdens de ALV werd een presentatie gehouden door Jan 
Seij ter ondersteuning van de leden.  
De Federatie heeft ook haar eigen statuten aan moeten passen. En er is een huishoudelijk reglement 
en een bestuursreglement gemaakt. E.e.a. moet nog door de leden worden goedgekeurd, dan 
kunnen de aangepaste statuten geëffectueerd worden bij de notaris. Daar staat een termijn van vijf 
jaar voor. 
 
Algemene Ledenvergadering. 
De Algemene Ledenvergadering heeft, ten gevolge van de coronamaatregelen, pas op 30 augustus 
2021 plaatsgevonden bij het Westfries Museum in Hoorn. Deze bijeenkomst werd, ondanks een 
aantal beperkingen, bezocht door 52 vertegenwoordigers van 25  Vriendenverenigingen.  
Tijdens de ALV werd het nieuwe lid van het bestuur, Marianne Bakker-Otten, benoemd.  
 
Er was een lezing van de directeur van het Westfries Museum, Ad Geerdink.  Na de ALV en de lunch 
in de Oosterkerk in Hoorn waren er twee rondleidingen. Eén in het Westfries Museum en een 
stadswandeling in Hoorn. 
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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 2021 kon er geen 
netwerkbijeenkomst georganiseerd worden i.v.m. de coronamaatregelen. 
Op 15 maart vond een online symposium plaats over de omgang met koloniale collecties en meer 
specifiek objecten van/met menselijke resten.  
Dit symposium werd georganiseerd door het Research Center for Material Culture in samenwerking 
met de Ethische Codecommissie voor Musea. Het bestuur heeft afgezien van deelname aan het 
symposium alsmede om de uitnodiging door te sturen naar de leden. Vriendeninstellingen zijn 
doorgaans geen eigenaar van collectie of geven het in bruikleen van het museum. 
 
Er kwam een adviesverzoek binnen van Stichting Museumregister Nederland over afstoting. 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.  
En er is een advies vastgesteld over herkomstonderzoek, dat aangevraagd was door de 
Museumvereniging. 
 
Adviesaanvragen  
In 2021 is een adviesaanvraag binnengekomen betreffende online boekhoudprogramma’s. Omdat de 
Federatie daar geen ervaring mee heeft is in de laatste nieuwsbrief van 2021 gevraagd wie van de 
leden daar wel ervaring mee heeft.  
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. De Federatie heeft een 
onderzoekje gedaan naar wat de leden op hun website hebben staan aan informatie over periodieke 
giften, legaten e.d. 
Omdat er persoonsgegevens ingevuld moeten worden maakt dat de beveiliging nogal moeilijk. Dus 
een oplossing voor alle leden zit er niet in. Wel is op het besloten gedeelte van de website een 
document geplaatst met mogelijkheden en linkjes naar de betreffende websites zoals die van de 
belastingdienst. Ook v.w.b. de culturele ANBI. 
 
Vriendenbezoekdagen 
De vriendenbezoekdagen worden gecoördineerd door de NFVM. De leden van de Vrienden kunnen 
bij elkaar op bezoek in de betreffende musea. 
Door de coronamaatregelen zijn er geen Vriendenbezoekdagen georganiseerd. Begin 2022 zal 
bekeken worden wanneer dat wel weer kan. 
 
Themamiddag 
In 2021 kon door de coronamaatregelen geen themamiddag georganiseerd worden. 
 
Gerard Evers Onderscheiding 2022 
In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de Gerard Eversonderscheiding 2022. De uitnodigingen 
voor voordrachten zijn in september verzonden. Op 31 december waren er vier voordrachten 
binnengekomen. Net zoveel als in 2020. 
De jury bestaat deze keer uit Dick de Cloe (voorzitter), Agnes Vugts en Mirjam Blott. 
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Leden NFVM 

In 2021 heeft een lid het lidmaatschap van de NFVM opgezegd. Gelukkig kregen we ook een drietal 
aanmeldingen. Daarmee kwam het ledenaantal op 31 december 2021 uit op 104. 
 
Didam, februari 2022 
Jan van Zomeren 
voorzitter 
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