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Van de Voorzitter

U heeft even niets van ons gehoord maar er was dan ook weinig te melden de afgelopen periode. Wij hopen dat
u de afgelopen maanden in goede gezondheid hebt mogen beleven en dat u nu geniet van een mooie zomer.
Onderwijl is het museum weer 7 dagen per week geopend en is zowel in de Schotse Huizen als in het Stadhuis
een volledige bezetting van vrijwilligers elke dag weer bezig met het verwelkomen van bezoekers. Een
compliment voor deze mensen die in deze toch wel moeilijke periode er elke dag weer staan.
In onze Nieuwsbrief van 29 maart 2021 kondigden wij de expositie “Kunst in Coronatijd” in de Beeldenzaal aan
en de tentoonstelling “Lucie van Dam van Isselt (1871 – 1949) - Een markante Veerse Joffer”. De eerst
genoemde expositie is inmiddels afgelopen, kan een succes genoemd worden en trok vele bezoekers naar de
museumwinkel en de Beeldenzaal. De tentoonstelling van Lucie van Dam loopt nog tot en met 7 november 2021
en wordt druk bezocht. Tot op heden zijn er ruim 4000 bezoekers geweest. Ook het boek over Lucie van Dam
en de set correspondentiekaarten met afbeeldingen van haar werk, vinden gretig aftrek.
Op zondag 10 oktober start in het Stadhuis de tentoonstelling “Een fenomeen in Veere, Hendrik Willem van
Loon (1882-1944)” en tot en met 6 november 2022. Over deze tentoonstelling hopen we op 12 november een
Vriendenavond te houden met professor Cees van Minnen als spreker.
De Vrienden hebben € 750 bijgedragen aan het boek over Lucie van Dam. Een vitrine die aan de hoogste
museale eisen voldoet, is besteld en wordt door de Vrienden gefinancierd. Bij de Van Loon - tentoonstelling zal
deze vitrine voor de eerste maal gebruikt worden voor het exposeren van unieke en kostbare documenten.
De restauratie van de voorwerpen in de vorige Nieuwsbrief genoemd, loopt nog terwijl het bestuur van de
Vrienden in overleg is met het museumbestuur over de aankoop van een aantal kunstwerken van de Veerse
schilders.
We hopen dit najaar onze activiteiten weer te mogen oppakken. Te beginnen met een Vriendenavond op 17
september a.s. We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten en te spreken na zo’n lange periode van
afwezigheid van contactmogelijkheden.
Vriendenavond 17 september a.s.
Op de Vriendenavond van 17 september a.s. zal Joost Bakker zal een lezing houden over Lucie van Dam terwijl
de voorzitter van Delta Cultureel, Leny Poppe-de Looff, de laatste ontwikkelingen bij het museum zal toelichten .
Voor zover u de tentoonstelling van Lucie van Dam nog niet heeft bezocht: deze avond heeft u de gelegenheid
om alsnog de expositie te bezoeken.
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Het programma van deze avond is (aanvang 19.30 uur):
Opening door de voorzitter - ArndJan van Wijk
Stand van zaken Museum Veere - Leny Poppe - De Looff
Lezing “Lucie van Dam van Isselt (1871 – 1949) - Een markante Veerse Joffer” - Joost Bakker
Bezoek tentoonstelling
Drankje en een hapje
Het aantal deelnemers zal volgens de huidige corona regels beperkt zijn (toelating in volgorde van aanmelding).
Tegen die tijd zijn de regels misschien veranderd en kunnen we meer mensen toelaten. U kunt zich al vast
opgeven voor deze avond via vrienden@museumveere.nl onder vermelding van “Vriendenavond 17 september
2021” of via telefoonnummer 0118 – 625 237.
Noteert u ook alvast de Vriendenavond van 12 november a.s. in uw agenda?

WBTR
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en
stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprake lijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer,
zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De
wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
De wet is op 1 juli 2021 ingegaan. Ook uw bestuur moet aan deze wet voldoen. Via de Nederlandse Federatie van
Vrienden van Musea hebben wij een stappenplan uitgevoerd om deze afspraken voor een goed bestuur vast te
leggen.
Tot slot
Wij hopen u 17 september a.s. te mogen begroeten als een begin naar het oude normaal. Nog een goede zomer
toegewenst!
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