Vereniging Vrienden van museum het Hannemahuis: terugblik op 2018
De Vereniging van Vrienden van het Hannemahuis heeft, naast het bevorderen van de
kennis over Harlingen en de uitbreiding van de collectie, ook als doel de belangstelling voor het
Museum met de basiscollectie en de wisselende tentoonstellingen en activiteiten te vergroten.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning te geven voor nieuwe aankopen en
ondersteuning van publieksgerichte activiteiten van het museum.
De vereniging
Einde 2018 telde de vereniging 439 leden. In 2018 mochten we 19 nieuwe vrienden ontvangen en
hebben we afscheid moeten nemen door overlijden en opzegging van 11 vrienden. In deze 11 zijn ook
begrepen een aantal vrienden die opgezegd hebben na diverse betalingsherinneringen. Ook zijn er
vrienden uit het bestand verwijderd die onbereikbaar waren geworden via post of email.
In 2018 waren er enkele wijzigingen in het bestuur. Het bestuur bestond in 2018 uit Jouke de Jong,
voorzitter, Joris Hengeveld, penningmeester, Anneke Vrenken, secretaris, Herman van der Made
(namens de bestuurscommissie), Maaike Gorter, Riet van der Werf . Pieter Elbers heeft afscheid
genomen op de jaarvergadering in april. Voor deze plaats wordt een nieuw bestuurslid gezocht.
Het bestuur vergaderde vier keer en had eenmaal een gezamenlijk overleg met de bestuurscommissie.
Langzaam maar zeker kunnen we bijna alle Vrienden via email bereiken. Dit scheelt veel werk en
bevordert de informatievoorziening.
Vrienden die dat nog niet hebben gedaan, worden nogmaals opgeroepen email-adressen en
wijzigingen daarvan door te geven.
Problematisch blijkt ook dat verhuizingen en overlijden niet altijd worden doorgegeven.
Helaas blijft het nog steeds nodig herinneringen te versturen om de vriendenbijdrage alsnog te storten
indien dat nog niet is gebeurd.
Het bestuur is teruggekomen op het besluit om het jaarlijkse betalingsverzoek (‘factuur’) apart te
verzenden.
De aanpassing van de statuten van de vereniging is dit jaar afgerond en voldoen naar verwachting
voorlopig weer aan de eisen van de tijd. We kregen hierbij de steun van Notariskantoor Jelsma
Koelma. De gewijzigde statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het bestuur.
Om aan de eisen van de Belastingdienst inzake de ANBI-status te voldoen is een Beleidsplan
geschreven dat op de Vriendenpagina van de website staat.
Verder zijn er in het kader van de AVG (alg. verord. geg. bescherming) regels op de site geplaatst en is
omschreven hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan (vriendenbestand).
Enkele bestuursleden hebben met de ‘directeur voor een dag’ – Taco Dibbits, van gedachten gewisseld
over onder andere zijn visie over het Hannemahuis en mogelijkheden die er zijn.
Activiteiten
De door de Vrienden beschikbaar gestelde € 5000 voor drie touch-screens ten behoeve van meertalige
informatie van bezoekers is nog niet gebruikt ten gevolge van drukke werkzaamheden in verband met
de tentoonstelling ‘Lage Landen’. Dit bedrag is daarom gereserveerd doorgeschoven naar 2019.
De vereniging heeft een reservering toegezegd voor de expositie ‘ LAGE LANDEN’ in 2018 van €2500
voor algemeen en €2500 voor educatie – gekoppeld aan deze expositie. Echter door een hogere
bijdrage van de Gemeente dan was voorzien is hiervan slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt. Dit geeft
de mogelijkheid om de volgende tentoonstelling in de serie iets meer te ondersteunen.

De VvhH heeft een financiële bijdrage geleverd aan VTS-onderwijs. Leerlingen van diverse basis- en
middelbare scholen zijn met behulp van VTS-info rondgeleid op de tentoonstelling “Lage Landen” en
gingen daarna schilderen onder begeleiding van kunstenares Tieneke van Montfort.
Naar het project in het kader van LF18 , ‘Under de Toer’ , is een bijdrage gegaan in het licht van het in
de statuten art. 3 en 4 omschreven doel. –kort: het bevorderen van de kennis van de historische- en sociaal
culturele achtergronden van Harlingen en omstreken; Dit onder voorwaarde van het genoemde doel en
promotie van het Hannemahuis en de ‘Vrienden’.
Schenkingen aan de vereniging
De vereniging heeft een schenking ontvangen van Vermilion Energy voor de tentoonstelling ‘ De Lage
Landen’. Hiervan is de schooleducatie bekostigd.
Verder heeft de vereniging een schenking ontvangen van een anonieme stichting die is bestemd voor
de expositie ‘ Koele Wateren’ in 2020.
Door de status van de vereniging als ANBI (algemeen nut beogende instelling) kunnen schenkingen
ontvangen worden zonder dat daarbij schenkbelasting verschuldigd is. Ook kunnen schenkingen
gedaan worden wanneer die schenking gebruikt wordt voor het doel dat de vereniging als ANBI
nastreeft.

