Veere, 10 juli 2019

Aan de Vrienden van het Museum Veere

Vriendenavond 31 mei
Op 31 mei vond de eerste Vriendenavond van dit jaar plaats, bezocht door 75 Vrienden. Na de
opening van de avond door voorzitter Jan Louwerse, gaf secretaris ArndJan van Wijk een PowerPoint
presentatie (zie bijlage – alleen bijgesloten bij digitale Nieuwsbrief) met de activiteiten en de plannen
van het bestuur van de Vrienden. De besteding van de Vriendengelden kwam onder meer ter sprake.
Naast geld voor eventuele aankopen, is er geld gereserveerd voor een bijdrage aan een nieuw
kassasysteem en voor de inhoudelijke ondersteuning van de beleidsplannen van het museumbestuur.
Ook werd genoemd de uitwisseling van bezoeken aan en van Vrienden met andere musea in het land.
De voorzitter overhandigde een door de Vrienden aangekochte tekening (inkt op papier) van
Johannes Hermanus Koekkoek (1778–1851) “Ruïne van kasteel Sandenburg te Veere” van circa
1820 en een aquarel van Adriaan Christiaan Willem Terhell (1863-1949) (de schilder signeerde veelal
onder het pseudoniem J. le Blanc) “Gezicht op de Grote Kerk te Veere” aan de voorzitter van Delta
Cultureel. Op vrijdag 21 juni zijn beide kunstwerken officieel onthuld in het Stadhuis.
Na dit huishoudelijke gedeelte hield Joost Bakker een inleiding over het boek en de tentoonstelling
“Veere daar moest je geweest zijn”. Op zijn bekende en onderhoudende wijze wist hij ons een uur
lang te boeien met verhalen over de Veerse schilders en het ontstaan van zijn boek. Daarna was de
gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken onder het genot van de door Jan en Diny Louwerse
gemaakte versnaperingen, geserveerd door de dames van het bestuur. Een geslaagde avond waarbij
de banden met en tussen de Vrienden werden aangehaald.
Boek “Veere daar moest je geweest zijn”
Op 1 juni werd de tentoonstelling “Veere daar moest je geweest zijn” officieel geopend en werd het
gelijknamige boek van Joost Bakker geïntroduceerd. Er is veel publiciteit rond boek en tentoonstelling
geweest en haalde ook de landelijke pers (zie bijvoorbeeld de Trouw van 18 juni). De Vrienden van
het Museum hadden de gelegenheid om in te tekenen op dit prachtige en rijk uitgevoerde boek voor
de intekenprijs van € 27,50 (huidige verkoopprijs is € 39). Hiervan maakten vele Vrienden gebruik
zodat we bij de uitgever 60 boeken konden inkopen tegen deze speciale prijs. Inmiddels heeft
iedereen het bestelde exemplaar in bezit. Het boek is verkrijgbaar in de Museumwinkel tegen de
reguliere prijs.
Vriendenuitwisseling
Zoals reeds eerder gemeld is het bestuur is van plan mee te doen aan Vriendenuitwisselingen tussen
vergelijkbare Vrienden stichtingen van andere Musea, georganiseerd door de Nederlands Federatie
van Vrienden van Musea. Ons doel is de band tussen de Vrienden van het Museum Veere onderling
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en met die van andere musea te verstevigen. Voor de “eigen” vrienden wordt een georganiseerd
bezoek aan een ander museum georganiseerd, waarbij naast het museumbezoek zelf ook begeleiding
en toelichting door de ontvangende Vrienden wordt verzorgd. Op die manier biedt zo’n
museumbezoek meer dan een gewoon bezoek. En andersom ontvangen wij Vrienden van andere
musea. Deze uitwisselingen geschieden op eigen kosten van de deelnemers.
In dit kader zullen wij op 12 oktober a.s. Vrienden van andere musea in Veere ontvangen waarbij
Joost Bakker een in- en rondleiding zal verzorgen. Onze eigen Vrienden zijn natuurlijk ook welkom.
Vrienden uitnodigingen van het andere musea zullen wij van nu af aan per mail rond sturen (het is
daarom zo belangrijk dat wij van iedereen de e - mail adressen hebben). De vraag kan daarbij gesteld
worden of men individueel naar zo’n bijeenkomst gaat of dat we wat in gezamenlijk verband kunnen
organiseren.
Periodieke gift in geld
Door het opstellen van een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” is het mogelijk het te schenken
bedrag voor 100% af te trekken bij de belastingaangifte zonder dat een drempelwaarde geldt. Elk
bedrag is mogelijk waarbij de minimum periode 5 jaar is. De overeenkomst kan simpelweg gemaakt
worden tussen de schenker en de ontvanger, de Stichting Vrienden van het Museum Veere. Het ANBI
nummer van de Stichting is 806210151. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij het secretariaat via
vrienden@museumveere.nl
Vrienden aantal
Onze stichting heeft nu 161 Vrienden. De afgelopen maanden mochten we 8 nieuwe Vrienden welkom
heten. Het streven is om aan eind van het jaar 200 Vrienden te hebben. Er is een nieuwe folder die wij
dit najaar huis en aan huis in Veere zullen verspreiden. Maar wellicht heeft u ook vrienden, kennissen
of familie die u Vriend van het Museum Veere kunt maken. Bijgesloten de digitale folder die u naar
mogelijke kandidaten kunt sturen. Weet u iemand, graag bericht naar vrienden@museumveere.nl
waarna wij contact opnemen.
Museum (bestuur Delta Cultureel)
Er zijn gesprekken gevoerd met Erfgoed Zeeland (voorheen SCEZ) over een nieuw te ontwikkelen
beleidsplan voor 2019-2025. Museum Veere zoekt een parttime gast - directeur voor een periode van
6 - 9 maanden. Hij/zij moet zich onder andere bezighouden met expositie/collectie/educatie en input
leveren voor het nieuwe beleidsplan. Voor financiering wordt gekeken naar de Gemeente Veere, het
Mondriaanfonds en de Vrienden van het Museum Veere.
E - mail adressen Vrienden
Voor wie over een e mail adres beschikt, graag doorgeven vrienden@museumveere.nl. Op die manier
kunnen wij u sneller en frequenter op de hoogte houden van de Vrienden activiteiten. Voor wie niet
over internet beschikt, maakt u zich geen zorgen: wij blijven met u communiceren via de post.
Vriendenavond 13 december 2019
Om alvast in de agenda te noteren: de volgend Vriendenavond is op vrijdag 13 december 2019,
aanvang 19.30 uur. In de winter 2019/2020 komt een wisseltentoonstelling met schilderijen van Piet
Rijken. Hij heeft 25 jaar geleden in opdracht van Provincie Zeeland schilderijen gemaakt van
voorwerpen die in de beerput onder de Schotse Huizen zijn gevonden.
.

Stichting Vrienden van het Museum Veere
Secretariaat: Wagenaarstraat 12, 4351 BC Veere
www.museumveere.nl
vrienden@museumveere.nl

2

Agenda Museum Veere 2019 (nadere informatie te vinden op www.museumveere.nl)

27 juli

16.00 – 17.00 uur

Concert Consort of Voices in Beeldenzaal

12 augustus

13.30 uur

Lezing “Veere daar moest je geweest” zijn door Joost Bakker

24 augustus

16.00 – 17.00 uur

Concert Consort of Voices in Beeldenzaal

7 september

16.00 – 17.00 uur

Concert Consort of Voices in Beeldenzaal

14 september 10.00 – 17.00 uur

Open Monumentendag

12 oktober

13.30 uur

Ontvangst Vrienden van andere musea

?? oktober

Vrijdagavond

Veerse Quiz
Laatste dag tentoonstelling “Veere daar moest je geweest
zijn”

24 november

13 december

19.30 uur

Vriendenavond

27 december

16.30 uur

Veere by Light Lampionnenoptocht

28 december

16.30 uur

Veere by Light Lampionnenoptocht

Tot slot
Wij hopen u weer op de hoogte gebracht te hebben over wat er reilt en zeilt bij het Museum Veere en
zijn Vrienden. Uw bestuur wil een actieve Vriendenclub zijn en daarbij is uw inbreng zeer welkom. Het
bestuur wenst u een goede zomer toe.
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