Het bestuur van Vereniging Vrienden van Museum Joure
Jaarverslag 2017 van de vereniging Vrienden van Museum Joure
Gezien de oprichting van onze vereniging en het feit dat dit de eerste jaarvergadering is start
ik bij het eerste begin. In het najaar van 2015 zijn Anne Sjoerd Heegsma en ondergetekende
door de voorzitter van het Stichtingsbestuur de heer Barend Jan Luijtze en de directeur van
het museum, Iris Nutma, benaderd of wij wilden onderzoeken om nieuw leven te blazen in de
donateurs en sponsoren van het museum.
Wij hebben in het jaar 2016 diverse bedrijven in en rondom Joure benaderd of hiervoor
belangstelling was en tevens hebben we gekeken naar doelstellingen/statuten en alles wat
erbij komt kijken om een vereniging op te richten.
Gezien de positieve reacties van een redelijk aantal bedrijven hebben we op 9 december 2016
de vereniging Vrienden van Museum Joure opgericht met als doelstelling museum Joure te
ondersteunen met mensen en middelen voor o.a. educatie projecten – exposities – reclame
uitingen – Het wekken van belangstelling en het aankopen van museale objecten.
Voorzitter: Anne Sjoerd Heegsma
Penningmeester: Nico v.d. Veen
Afgevaardigde van stichtingsbestuur: Evelien Blaauw
Bestuurslid: Anne-Carine Verhage
Secretaris: Frans Tolsma
Adviseur van onze vereniging: Iris Nutma
De vereniging is gestart met 6 privé leden en 45 zakelijke leden.
In februari 2017 zijn alle 179 donateurs en 20 sponsoren overgeheveld naar de nieuwe
vereniging. We hebben alle bestaande sponsoren bezocht en alle donateurs via een brief
benaderd. Enerzijds om hen te informeren over wat er gebeurd was maar ook om de
adresgegevens te controleren en aan te vullen met e mail. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 160
bestaande donateurs.
In het jaar 2017 zijn we actief doorgegaan met het werven van zowel privé als zakelijke
vrienden wat tot het onderstaande resultaat heeft geleid op 31 december 2017:
184 privé vrienden
79 zakelijke vrienden
In het jaar 2017 hebben we verder met name de vereniging breder neer gezet door o.a.
 - Het creëren van een eigen website Vrienden van Museum Joure
 - Het maken van een beleidsplan
 - Het aanvragen en krijgen van de Culturele ANBI status
 - Het organiseren van diverse activiteiten met als doel de vrienden meer bij het museum te
betrekken maar ook om de Vereniging meer in het voetlicht te zetten om op die manier
nieuwe vrienden, zowel privé als zakelijk, te werven.

Activiteiten in het jaar 2017:
 Contactavond op woensdag 22 maart
 Meeting op 10 oktober voor de leden die 40 jaar het museum hebben gesteund met tevens
presentatie door Margreet v.d. Zee, conservator van museum Joure
 Najaarsvergadering op 18 oktober met daarna presentatie over stencilmachines door Erwin
Blok
 Dinsdag 14 november koffie drinken in het museum met presentatie door Margreet v.d. Zee
voor met name de oudere leden
 Woensdagavond 13 december Light Tour door het museum voor de zakelijke leden
 Woensdagavond 27 december Light Tour door het museum voor de privé vrienden
Alle activiteiten werden goed bezocht en werden goed gewaardeerd.
Dit was het jaar 2017 waarin wat betreft onze vereniging er veel gebeurd is. Door gezamenlijk
de schouders er onder te zetten is er nu een mooie vereniging die een substantieel bedrag per
jaar kan inzetten voor het museum. Onze dank gaat daarbij uit nar de mensen die ons het
afgelopen jaar hebben gesteund en dan noem ik met name de ondersteuning door museum
Joure de catering van het koffie/thee huis en de rondleiders waar wij iedere keer weer een
beroep op konden doen.
Aldus opgemaakt woensdag 11 april jaar 2018
Frans Tolsma, secretaris

