
                          

 

Jaarverslag 2019 
 
 

 
Een terugblik op het jaar 2019. 
De vereniging heeft een goed jaar achter de rug. Eind 2019 hadden we  213 particuliere- en 116 

zakelijke leden. De bijdragen van u waren in totaal  ruim € 19.000. De bijdrage is een vrijwillige bijdrage 

met een minimum voor particuliere leden van € 20,00 en zakelijke leden € 100,00. Natuurlijk  is elke 

bijdrage welkom. Mooi is dat een aantal leden spontaan hun jaarlijkse bijdrage hebben verhoogd. 

Door uw bijdragen hebben wij Museum Joure kunnen helpen om bijzondere uitgaven, die binnen onze 
doelstelling vallen, te financieren.  
Wordt 2020 ook een goed jaar? 
In 2019 hebben een aantal bedrijven aangegeven het lidmaatschap met ingang van 2020 te 
beëindigen. Ook zien we dat door het overlijden van particuliere leden dit aantal iets terugloopt. 
Nu naar bedrijven gaan om te vragen lid te worden lijkt ons niet zo gepast. Men heeft wel andere zaken 
aan het hoofd.  
We hopen in 2021 weer leden te werven. 

Ambassadeurs: 
U kunt een ambassadeur voor uw vereniging zijn door mensen enthousiast te vertellen over de 
vereniging en Museum Joure. Wellicht worden zij ook lid. Bedrijfsvrienden willen jullie onze vereniging 
promoten bij andere bedrijven. Wij gaan graag in gesprek met bedrijven die interesse hebben over de 
diverse mogelijkheden en voordelen van een lidmaatschap. 
 
Cadeau tip: 
Geef een lidmaatschap voor één of meerdere jaren als cadeau. Natuurlijk kunt u ook een gift geven 
uit museum winkel De Witte Os. U kunt ook denken aan een aardigheidje voor uw personeel of een 
gift bij een jubileum. Ook  kunt u kerstpakketten bestellen. 
 
Jaarlijks vragen wij aan Iris Nutma, directeur van Museum Joure om een lijst met wensen in te leveren. 
In 2019 is er in totaal € 14.350 overgeboekt naar het museum.  Na aftrek van kosten bleef er een saldo 
over van € 3.808,00, dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
 
Het vermogen van de vereniging is:  
Eigen vermogen     € 1.357  
Reservering voor een toezegging 2020 aan 
het museum van     € 2.500   
 
Bijdragen aan Museum Joure: 
 
In  het jaar 2019 zijn er twee bedragen overgemaakt: 
1ste bedrag  € 6.850 
2e   bedrag  € 7.500 
 

 

We hebben kunnen bijdragen aan: 



Aankoop van een aantal schermpjes voor bij de collectie 

Expositie: De Kunst van het  Stille Genieten              

Ondersteuning HWS bij website    

De Maakfabriek      

Een aantal lichtspots in de bestrating van Museum Joure 

Draadloze microfoon         

Advertentiecampagne in vakantieparken magazines  

Bijdrage via het museum voor beeld Kaskade  

 

Toelichtingen: 

   

Het HWS (Historisch Werkverband Skarsterlân) is een afdeling binnen Museum Joure. 
Het HWS doet onderzoek naar de geschiedenis van voormalig Skarsterlân.  
Zij hebben een nieuwe website moeten bouwen om al hun materiaal ten toon te kunnen stellen. 
Wij hebben gemeend dit initiatief te moeten steunen. 
Bezoekt u ook eens hun website: www.historiejoure.nl 
 
 
 
 
 
 
 
De Maakfabriek is in 2019 in het leven geroepen voor de jeugd.  
Om de “Maakfabriek” te kunnen realiseren is aan ons gevraagd een financiële- en materiële bijdrage 
te leveren.  
Prachtig is om te horen dat het een schot in de roos is. Veel jonge enthousiaste kinderen met ouders, 
pake en beppe (opa of oma) zijn aan de slag gegaan. 
 
In de komende weken word gestart met de herinrichting van het voorterrein bij het museum. Om het 

museum beter aan te lichten is de wens dat er een aantal lichtspots in de bestrating komen. Aan ons 

gevraagd dit financieel mogelijk te maken. Dat is toegezegd. In de winter periode kunt u dan zien hoe 

mooi verlicht het museum is. 

Het is belangrijk dat de toeristen weten dat wij een mooi museum in Joure hebben. Reden om te 

adverteren in vakantiepark magazines. Hiervoor heeft de vereniging geld beschikbaar gesteld. 

 

 

 

http://www.historiejoure.nl/

