Jaarverslag 2018 van de Vereniging Vrienden van Museum Joure.
Na het eerste volledige jaar 2017 was ook het jaar 2018 voor de vereniging een mooi jaar.
Het aantal privé leden groeide van 191 naar 214 en het aantal zakelijke leden groeide van 82
naar 108. En dat betekende dat de bijdragen die binnenkwamen stegen van +/- € 13.700,naar € 16.800,-. Dat is een stijging van ruim € 3.000,-.
Leuk is ook te zien dat diverse privé leden hun eigen bijdrage spontaan verhogen met € 5 of €
10,- waarbij wij als bestuur er maar van uitgaan dat men dit doet als dank voor de vele
activiteiten die er zijn in museum Joure.
Activiteiten in het jaar 2018:
Op 25 maart was er de vertoning van de steegjes film, dit was een groot succes met
een volle kerk en tevens kreeg de vereniging hierdoor die dag een aantal nieuwe privé
vrienden.
Op 11 april was de jaarvergadering met daarna als spreker Dhr. Jos Wieggers van
Rijkswaterstaat. Opnieuw een volle zaal. Helaas was de kwaliteit van het geluid niet optimaal
hetgeen gelukkig nu verleden tijd is in deze mooie nieuwe ruimte.
Op 7 september hebben we in het bestuur afscheid genomen van Anne Carine Verhage. Zij is
opgevolgd door Joke v.d. Zwaag hier nu ook aanwezig.De leden zijn akkoord gegaan met
deze wijziging.
Op 16 oktober was er koffie drinken voor met name de oudere niet meer werkende privé
leden. Margreet v.d. Zee, onze conservator, gaf een toelichting op een aantal fraaie museum
stukken en met kon daarna o.a. de tijdelijke tentoonstelling van Spanninga bewonderen. Een
geslaagde ochtend met een prima opkomst.
Op 17 en 18 november waren er speciaal voor de vrienden gedurende het hele weekend
allerlei activiteiten in het museum. Helaas was met name de belangstelling op zaterdag zeer
matig, mogelijk ook door de Sint Nicolaas intocht op die dag. De zondag was een redelijk
geslaagde dag.
Op 12 en 28 december was er de spotlight tour voor de zakelijke en privé vrienden. De
belangstelling viel dit jaar tegen, zeker gezien de goede belangstelling in het jaar 2017.
Overigens waren de leden die wel aanwezig waren zeer enthousiast over de nieuwe
voorwerpen die in de spotlight stonden.
Al met al een geslaagd jaar 2018 waarbij wij als bestuur het best wel moeilijk vinden wat we
voor de leden moeten organiseren.
Notulen Najaarsvergadering op woensdag 18 oktober 2017, 20.00 uur
- Opening:
De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen
van harte welkom en vertelt in het kort iets over de ontwikkeling van de vereniging het
afgelopen jaar.
- Aanpassing statuten:
Voor aanpassing van de statuten moet tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. Dit is niet het geval. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst
en sluit de vergadering.

