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AANLEIDING
Vriend zijn van het museum
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van overdenkingen over de redenen waarom wij
als Vereniging, als Vrienden bij elkaar komen. Hierbij staan twee woorden centraal: ontmoeting en
ondersteunen. Het museumpark is een welkome plek waar wij elkaar als Vrienden ontmoeten en
alleen, met onze partner, gezin, vrienden en of familie meegenomen worden door de geschiedenis
van Nederland. Ieder van ons, zoals wij hier zitten, heeft dierbare herinneringen aan dit museum.
Daarnaast en daardoor ondersteunen wij met elkaar het museum bij het verwezenlijken van projecten
die ook en vooral de jongste generatie betrekt bij het beleven van ons erfgoed.
Ontstane zorgen en toekomstperspectief
De recente wijzigingen in onze manier van Vriend zijn, door de afkoppeling van de Museumkaart,
hebben ons laten zien dat de groei in aantal Vrienden, destijds ook ontstaan door de komst van de
koppeling mét de Museumkaart, nu ook weer is teruggedraaid. Hierdoor neemt het aantal leden
drastisch af.
De afgelopen bijeenkomsten hebben wij u meegenomen in de stappen die wij hebben gezet om
alternatieven te bieden en samen met het museum proberen op te trekken in manieren om leden te
behouden en werven. Ondanks deze inspanningen is een scheefgroei in de balans ontstaan. Er gaat
meer uit dan wat er binnenkomt. Hierdoor zijn grote zorgen ontstaan over de gevolgen van het
teruggelopen aantal leden op de financiële huishouding en de wijze waarop wij kunnen doen
waarvoor de Vrienden er zijn: het steunen van het museum nu en in de toekomst. Waar wij de
afgelopen jaren aan een stevig huis met goede fundamenten hebben gebouwd, zorgt een orkaan er
nu voor dat wij de luiken dicht moeten doen.

ACTIE ONDERNEMEN & BIJSTUREN
Actie ondernemen om te kunnen blijven doen waarvoor wij er zijn:
het ondersteunen van het museum
Als bestuur heeft bovenstaande naast het hebben van toenemende zorgen ook geleid tot het
overgaan op actie. In samenspraak met de museumorganisatie heeft dit gezorgd voor het
uiteenzetten en bekijken van een aantal toekomstscenario’s.
Hierbij hebben wij gekeken naar de begroting, de wijze waarop het aantal Vrienden zich ontwikkelt,
welke financiële gevolgen dit heeft en hoe dit zich zal ontwikkelen wanneer wij de lijn van het
afgelopen jaar doortrekken.
Daarnaast is onderzoek gedaan en extern advies ingewonnen over de wijze waarop andere museale
instellingen omgaan met Vrienden en de manier waarop zij zijn georganiseerd. Hieruit is het beeld
bevestigd dat steeds meer musea de Vrienden vanuit de eigen organisatie betrekken en bedienen.
Wij zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat wij het ontstane vermogen moeten gebruiken
waarvoor het zo zorgvuldig is opgebouwd: het steunen van het museum. Het zorgen voor waardevolle
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ervaringen bij de jongste generatie en met elkaar bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het
museum.
Bijsturing koers en keuzes durven maken
Dit alles vraagt om drastische bijsturing van de strategische koers, waarbij het voorstel nu is om het
Vriend zijn op een andere wijze in te bedden. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de huidige
manier waarop de Vrienden georganiseerd zijn. Voorstel is om ons als Vrienden onder te brengen
binnen het museum. De vereniging wordt op deze manier teruggebracht naar het Vriend zijn.

HET VOORSTEL
Het voorstel
Formeel betekent dit dat het voorstel is om de structuur van de Vrienden, de vereniging, te
ontbinden. Tegelijkertijd hoort hierbij ook het vinden van een bestemming voor het ontstane
vermogen. Door deze overgang zorgen wij er met elkaar voor dat het vermogen wordt gebruikt om
het museum te steunen en kunnen wij met elkaar uit een aantal opties kiezen. Daarbij wordt in
overleg met het museum gekeken naar duurzame investeringen en naar wat het museum de Vrienden
blijft én gaat bieden. Laagdrempelig Vriend zijn, voordeel ontvangen, op de hoogte gehouden worden
over ontwikkelingen binnen het museum en uitgenodigd worden voor activiteiten met een plus staan
hierbij centraal.
Vriend zijn blijft
Met het opheffen van de vereniging hef je niet de Vrienden op. Daarnaast is het museum geen nieuwe
partner of een verre buur. Het museum wil zich volledig inzetten om de Vrienden die er zijn te
behouden en nieuwe Vrienden te werven. Het besef dat iedere Vriend van toegevoegde waarde is,
krijgt steun bij de organisatie.
Vraag om steun
Wij begrijpen dat dit een verandering is en wij hebben u allen niet iedere gezette stap met ons mee
kunnen laten kijken. Wel vragen wij u allen om de steun om ook in de toekomst Vriend te kunnen zijn
en het museum te blijven steunen.
Het voorstel komt neer op:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

het onderbrengen van de Vrienden bij het museum;
het samen waarborgen dat het vermogen van de Vrienden duurzaam wordt
geïnvesteerd in het museum en in één keer zal worden aangewend;
het zorgen voor een goede administratieve overgang, waarbij het nieuwe
administratiesysteem kan helpen;
het formeel ontbinden van de vereniging en het onderbrengen van de Vrienden bij het
museum met als streefdatum de start van het nieuwe kalenderjaar;
de welkome houding van het museum aanwenden om de eerste te zetten stappen in
de nieuwe structuur vorm te geven.
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Als Vrienden stemmen
Om dit te kunnen doen, hopen wij in het najaar tot stemming over te gaan. Deze opzet laat onverlet
dat wanneer de toekomst van het museum weer in het geding zou komen, wij ons niet weer zouden
kunnen laten horen en ook dan als verenigde stem het verschil kunnen maken.
Tijdens deze ALV (april 2019) nemen wij u verder mee in de ontstane (financiële) situatie en daarnaast
ook een presentatie over de voorgestelde koerswijziging en invulling hiervan vanuit het museum. Bent
u niet bij de vergadering aanwezig, raadpleegt u dan hieronder de financiële stukken.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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BALANS

BEGROTING
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