Vereniging Vrienden van museum het Hannemahuis: terugblik op 2019
De Vereniging van Vrienden van het Hannemahuis heeft, naast het bevorderen van de
kennis over Harlingen en ondersteuning van de collectie, ook als doel de belangstelling voor het
Museum en de wisselende tentoonstellingen en activiteiten te vergroten.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning te geven voor nieuwe aankopen en
(financiële) ondersteuning van publieksgerichte activiteiten van het museum.
De Vereniging
Einde 2019 telde de vereniging 427 leden. In 2019 mochten we 14 nieuwe vrienden ontvangen en
hebben we afscheid moeten nemen door overlijden en opzegging van 26 vrienden. In deze 26 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 2019 waren er enkele wijzigingen in het bestuur. Het bestuur bestond in 2019 uit Jouke de Jong,
voorzitter, Joris Hengeveld, penningmeester, Anneke Vrenken, secretaris, Herman van der Made
(namens de bestuurscommissie), Maaike Gorter, Riet van der Werf en Marga Funk . Pieter Elbers heeft
afscheid genomen op de jaarvergadering in april. Ook was enige tijd bestuurslid Jan Sjoerd Kramer die
door andere bezigheden ook weer terugtrad. In verband met het rooster van aftreden en persoonlijke
redenen komen er in 2019 weer twee vacatures waarvoor kandidaten worden gezocht.
Het bestuur draagt twee kandidaten voor en roept eventuele andere kandidaten op zich aan te melden.
Het bestuur vergaderde vier keer en had eenmaal een gezamenlijk overleg met de bestuurscommissie.
In verband een bijzondere aankoop met een grote financiële beslissing heeft het bestuur een extra
vergadering belegd.
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 emailadressen 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.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe flyer voor de werving/aanmelding van nieuwe Vrienden. Deze
wordt medio 2020 in gebruik genomen.
Activiteiten
De Vereniging heeft een financiële bijdrage geleverd aan VTS-onderwijs (Visual Thinking Strategy).
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.
Er is €17000 bijgedragen aan de bijzondere aanwinst van ‘ Het knottenkistje’ – of trouwkistje.
Een prachtig zilveren trouwkistje met een bijzondere gedocumenteerde Harlinger geschiedenis.
Ook is de bekostiging van de speciale vitrine daarvoor door de vereniging voor de helft toegezegd.
Tevens is een prachtige aardewerken ‘plaat’ van Jan Eelkes (theevisite) uit 1780 bekostigd voor €3600.
Bijzonder omdat de ‘spons’ van de afbeelding ook in het bezit is van het Hannemahuis.
Tijdens Koningsdag was er natuurlijk weer een stand van de Vrienden in de Engelse tuin bij de Rotary
met, zoals gebruikelijk, onder andere weer een spannende prijsvraag. Dit levert naast bekendheid altijd
ook weer een paar nieuwe vrienden op.
Schenkingen aan de vereniging
De vereniging heeft 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.

