
Veere, februari 2017. 

 

Geachte mevrouw/meneer, beste Vriend, 

 

Van onze voorzitter: 

Als bestuur van onze Stichting willen wij met dit schrijven u informeren over het wel en wee van  ons 

museum en onze Stichting. In de voorbije jaren zijn wij nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen 

rondom de Schotse Huizen en het Stadhuis. Na alle verbouwingen en veranderingen is de rust 

langzamerhand aan het weerkeren. Van de grootse plannen is veel uitgevoerd , maar er moest ook 

wel eens op de rem getrapt worden. Financiën zijn wel eens een struikelblok bij de idealen die men 

zich stelt. We weten allemaal hoe het op dit moment in de museumwereld gaat. Heel wat kleinere 

musea in ons land worden gesloten omdat exploitatie niet meer mogelijk is . Rijks- en 

Gemeentesubsidies vallen weg en kleinere musea krijgen ook te maken met teruglopende 

bezoekersaantallen. 

Wat het laatste betreft kunnen  wij zeggen dat er in 2016 meer bezoekers zijn geweest dan in het 

voorgaande jaar, maar de aantallen die men verwachte zijn helaas niet gehaald. Er zijn prachtige 

tentoonstellingen geweest in beide locaties,  drukbezochte Almalezingen, er wordt zeer creatief met 

kinderen in het museum gewerkt, er is een drukbezocht handwerk café en ook  is er een vaste 

collectie die veel waardering krijgt van de bezoekers mede door het gebruik van de gratis audiotour. 

Wij zijn er van overtuigd dat men op de goede weg is. 

Museumbestuur en ook met name  de vele vrijwilligers zetten zich optimaal in om het  Museum Veere 

op de kaart te zetten. 

Maar…….donkere wolken blijven er hangen boven het Museum. De geldmiddelen kunnen  in de 

toekomst een struikelblok worden. Als bestuur van onze Stichting willen wij  dan ook graag op u als 

Vrienden een beroep doen om ons financieel te blijven steunen. Bij deze brief ontvangt u ook weer 

een verzoek tot betaling van  de door u toegezegde bijdrage. Helaas zijn er een aantal vrienden die 

hun bijdrage voor 2016 nog niet hebben voldaan. Vriendelijk verzoeken wij u dit alsnog te doen. Het 

museumbestuur heeft ons ook dit jaar om en ondersteuningsbedrag gevraagd. Zoals vermeld hebben 

wij in de afgelopen jaren een aanzienlijke bijdrage geleverd.                                                                                  

Wij hebben echter geen kruik van Sarfath. 

Wij willen een bedrag overmaken,  maar kunnen het verzoek dan pas honoreren als wij uw bijdragen 

hebben ontvangen 

Het doel van onze Vriendenstichting blijft ondersteuning bieden aan het museumbestuur met woord 

en daad. Het behoud van de musea in Veere is van groot belang. Onze vriendenkring zal moeten 

groeien ! Het bezoekersaantal groeit, ons ledental loopt helaas terug. Voor een stad als Veere is dat 

wel een beetje beschamend. Zoals in de najaarsvergadering al gezegd hebben wij meer verre 

vrienden dan goede buren. De meeste leden komen van buiten Veere en we zijn heel blij met die 

verre vrienden, maar laten we als inwoners van de stad Veere ons er eens flink voor inzetten om 

nieuwe vrienden aan onze  Stichting toe te voegen.                                                                                          

Doe uw best , por familie, vrienden en buren op om vriend te worden. Wij mogen dit museum niet kwijt 

raken ! 

Voor de stad Veere en voor de vele bezoekers van onze stad een onmisbare zaak. Doe uw best!                                                                                  

 

 

 

 



Tentoonstellingsoverzicht  Zomer 2017 

HET DIJKHUIS, EEN VERDWENEN STUKJE VEERE 

Schotse Huizen en Stadhuis 8 april t/m augustus/september                                                               
Samensteller gastconservator Ard Hesselink.  
 
COLLECTIE KEES BROERSE  
 
Alma Kamer 1, Schotse Huizen april 2017 – maart 2018 
Werken van Kees Broerse, kunstschilder uit Serooskerke (1900-1972).   
Samensteller conservator Joost Bakker. 
 
 
Zo ziet U er is veel te doen in het Museum Veere.  
U kunt natuurlijk altijd terecht op de website www.MuseumVeere.nl voor de laatste informaties over de 
tentoonstellingen, openingen van de tentoonstellingen, verschillende andere activiteiten, 
rondwandelingen en het handwerkcafe.  
Tevens vindt U daar informatie over de Stichting Vrienden van het Museum Veere. 
 
 
 
 
Vervolgens willen wij U attent maken op het onderstaande. 
 
BETALINGSVERZOEK   
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken uw jaarlijkse donatie te voldoen ,zodat wij uw pasje kunnen activeren 
en toesturen. 
 
Indien u al uw vrijwillige bijdrage voor 2017 heeft overgemaakt, beschouw dit betalingsverzoek dan 
a.u.b. per brief of mail als niet verzonden.  
 
U kunt kiezen uit de volgende donaties: 
 
*Vriend                         voor  €20 
*Vriend                         met partner/introducé voor  €30 
*Beste Vriend              met partner/introducé voor tenminste €50 
 
U krijgt daarvoor: 
*geactiveerd persoonlijk pasje 
*Gratis toegang tot beide locaties van het Museum Veere 
*Welkom bij  openingen en speciale activiteiten zoals deze worden aangekondigd op de website 
  www.MuseumVeere.nl , U krijgt geen aparte uitnodiging 
*Als Beste Vriend kunt u zich aanmelden voor een, voor u, gratis Alma Avond naar keuze. 
     
Rekeningnummer: NL08RABO0335 0809 79 
ANBI nummer: 806210151 
 

 
Wilt u wijzigingen in uw adres of verhuizingen doorgeven aan het secretariaat.  
Ook wij gaan mee met het digitale tijdperk en daarom verzoeken wij u nogmaals en heel indringend 
ons uw email adres door te geven op vrienden@schotsehuizen.nl. We willen graag nieuwsbrieven 
en betalingsverzoeken zoveel mogelijk per mail gaan toe sturen. 
Onze hartelijke dank! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het Bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Veere,  
Janet van Renterghem-Wassens.  
 

http://www.museumveere.nl/
mailto:vrienden@schotsehuizen.nl

