Jaarverslag 2019 van de stichting Vrienden van het Verzetsmuseum
BESTUURSVERSLAG
In 2019 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Besproken en vastgesteld zijn de begroting 2019 en
het jaarverslag 2018. Vaste onderwerpen van bespreking waren verder: zichtbaarheid en werving,
financiën, contacten met het onderwijs, ontwikkelingen in het museum en terugkoppeling uit het
bestuur van het museum.
In navolging van het museum is een nieuw logo in gebruik genomen. De introductie van een CRM
module voor het beheer van het ledenbestand en het innen van de contributie is voorbereid. Het
wordt naar verwachting begin 2020 operationeel. Op voorspraak van de Vrienden heeft de
jaarvergadering van de VGN heeft in het museum plaatsgevonden en in hun magazine KLEIO zijn
door het museum artikelen geplaatst.

VERSLAG VRIENDENDAG
De jaarlijkse Vriendendag vond plaats op zaterdag 23 november, traditiegetrouw de derde zaterdag
in november. De tentoonstelling Mode op de bon was het thema voor de ontvangst en gaf de
gelegenheid dieper op het onderwerp in te gaan. Hiervoor was Joke van Dijk uitgenodigd,
modestyliste van de 20ste eeuw. Zij is een van de grootste mode verzamelaars van Nederland en
beheert een grote collectie couture. Een deel hiervan is dan ook in de tentoonstelling gebruikt.
Joke bracht prachtige voorbeelden mee van kledingstukken die tijdens de oorlog en de periode
daarna door creatieve handen werden gemaakt. Zo liet zij rok zien, gemaakt van een parachute,
waarvan niet alleen de stof maar ook de banden van de parachute werden
gebruik. Diverse kledenstukken gingen de zaal door, er klonken vele oh’s en ah’s…

Joke van Dijk (foto 1) | Margriet Procee en Catherine Cuykens (foto 2)
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Ook Margriet Procee en Catherine Cuykens, verantwoordelijk voor de kostuums van
Soldaat van Oranje, gaven een presentatie. Waar Joke van Dijk vooral met vintage kleding werkt,
brengt Margriet Procee met haar werk, voor onder andere Soldaat van Oranje, de kleding weer terug
naar het verleden. Zij staat voor de uitdaging om de kleding zo waarheidsgetrouw na te maken, maar
wel zodanig dat het geschikt is voor toneel of film.
Samen met haar collega medeontwerpster Catherine Cuykens gaf zij een inkijkje bij het werk van een
kostuumontwerpster bij historische films of toneelstukken. Waar moet de kleding voor film en toneel
aan voldoen? Het was een interessante bijeenkomst.

Opening Vriendendag door voorzitter Vrienden van het Verzetsmuseum Godfried Lambriex

De Vriendendag had, zoals al vele jaren gebruikelijk, het karakter van een open huis waarbij vrienden
een introducé konden meenemen om hen te enthousiasmeren ook Vriend te worden. Zeventig
mensen bezochten de Vriendendag, iets minder dan vorig jaar.

DE ONTWIKKELING VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MUSEUM
De afname van het aantal Vrienden van het museum, die zich al jaren voordoet, heeft zich in 2019
voortgezet. In 2019 zijn Vrienden die niet reageren op betaal herinneringen en die ook de afgelopen
3 jaar niet betaald hebben uitgeschreven, wat de oorzaak is van het relatief hoge aantal “stopzetten
wanbetalers”. Het is aannemelijk dat het bij deze gevallen ook vaak gaat om overlijden of opname in
een verpleeghuis, waarbij dan geen melding aan de Stichting heeft plaatsgevonden. Dit resulteert in
een saldo Vrienden per eind 2019 van 880. De krimp is in veel gevallen toe te schrijven aan overlijden
of opname ter verpleging (het Vriendenbestand is sterk vergrijsd).
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BESTUURSSAMENSTELLING EN ROOSTER VAN AFTREDEN
Wim Duyff
Roel Kingma
Ger Schutte
Godfried Lambriex
Maarten van de Broek
Simone Toppers

Aangetreden
1-1-16
1-1-16
1-1-16
1-10-17
15-4-18
16-7-18

Herbenoemen/Aftreden
1-1-20
1-1-20
1-1-20
1-7-21
15-4-22
16-7-22

Aftreden
1-1-24
1-1-24
1-1-24
1-7-25
15-4-26
16-7-26

VRIENDEN EN DONATIES
Per ultimo 2019 (in vergelijking met voorafgaande jaren)
Aantal Vrienden / opbrengst

2017

Begin van het jaar

2018
1.039

Aanmeldingen

2019
995

966

8

33

17

Afmeldingen

-33

-59

-38

Stopzetten wanbetalers

-19

-3

-65

Eind van het jaar

995

966

880

Betalingen

814

723

768

% tov aantal Vrienden aan begin vh jaar

78%

73%

80%

Bijdragen voor het betreffende jaar

€ 30.909

€ 29.456

€ 29.143

Bijdragen voor het betreffende jaar -extra bijdrage

€ 7.938

Totaal bijdragen

€ 37.082

- daarvan specifieke donaties (€ 1000 en meer)

€ 2.000

€ 2.000

€ 3.000

- reguliere jaarlijkse bijdragen

€ 28.909

€ 27.456

€ 26.143

Reguliere jaarlijkse bijdrage per Vriend

€ 29,05

€ 28,42

€ 29,71

Bovenstaande tabel geeft tevens de verhouding aan tussen de inkomsten van de Stichting en het
aantal Vrienden. De totalen van de donaties zijn bepaald vanaf het versturen van de acceptgiro’s
(rond 15 november). Daardoor is er verschil met de totalen van de boekjaren (lopend van 1 januari
t/m 31 december). Omdat de inkomsten tijdens de belangrijkste inzamelingsperiode rond Kerstmis
en Oudjaar uiteenlopen door variatie in het aantal werkdagen, zijn de boekjaren minder geschikt
voor vergelijking tussen de jaren. De vermelde cijfers schakelen dit effect uit.
De opbrengst van de donaties is, met een afname van ca € 300 minder dan voorgaande jaren. Wél is
in 2019 een oproep gedaan voor een bijdrage aan de Vrienden voor de herinrichting van het
museum, wat bijna € 8.000 heeft opgeleverd. Wat betreft de reguliere bijdrage per vriend geldt dat
deze 4% gestegen is, wat wordt verklaard door de daling van het aantal Vrienden bij een nagenoeg
gelijkblijvende reguliere bijdrage in combinatie met het aantal “stopzetten wanbetalers”. De € 3.000
specifieke donatie heeft betrekking op een gift van één persoon, die eerdere jaren € 1.000 per jaar
doneerde.
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Ook in 2019 is in de communicatie de nadruk gelegd op het afgeven van een incassomachtiging door
Vrienden en geldt dat nieuwe Vrienden altijd een incassomachtiging moeten geven. Dat heeft ertoe
geleid dat eind 2019 het aantal Vrienden met een incassomachtiging 301 bedraagt.

FINANCIELE JAARCIJFERS 2019

In de jaarcijfers leiden de extra bijdragen voor de vernieuwing van het museum en de hogere
specifieke bijdrage tot een verdere verhoging van het balanstotaal. De dotatie aan het museum ten
laste van 2019 is € 28.000, het totale tegoed aan het museum bedraagt nu ruim €225.000.
BEGROTING 2020
RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN 2020 (afgerond op 1000 €)
Saldo (tegoed museum) per 1-1-2019
€
225.000
Jaarlijkse bijdragen: 900 Vrienden à € 33 gemiddeld
€
29.700
Specifieke donaties
€
2.000
Kosten
€
-5.000
Reguliere dotatie museum
€
-27.000
Beschikbaar voor dotatie
€
224.700
Voor de begroting van het komende jaar is uitgegaan van een stabilisatie van het aantal Vrienden, als
gevolg van intensievere promotie inspanningen en het automatisch incasseren van bijdragen.
Hiermee is in december 2018 mee begonnen en nieuwe leden kunnen ook alleen met automatische
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incasso Vriend worden. Wat betreft de specifieke donaties geldt dat wordt verwacht dat deze gelijk
zullen blijven, zoals ook de afgelopen jaren het geval was.
De kosten zullen echter stijgen door de introductie van een nieuw systeem voor
Vriendenadministratie en CRM. De eenmalige kosten hiervan zijn € 4.500 en toepassing zal leiden tot
een sterke werkvermindering wat betreft Vriendenadministratie, het eenvoudiger verder kunnen
uitbouwen van de automatische incasso en de uitgifte en beheer van passen.
Het huidige saldo is, in het bijzonder door het in 2018 beschikbaar gekomen legaat aanzienlijk. De
dotatie aan het museum zal, conform begroting van museum € 27.000, bedragen.
Wat betreft het legaat is afgesproken dit te benutten voor concrete projecten museum, (op verzoek
museum) na aftrek van extra kosten die voor modernisering en werving gemaakt zullen worden.
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