Verslag van de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het
Drents Museum
op zaterdag 8 april 2017
Aanwezig:
Het bestuur van de Vrienden: Meindert Doornbos
(voorzitter), Berto Drenth (penningmeester), Floortje de Lange
(secretaris), Tom van Dijk, Kea Homan en Margje Sijperda.
Namens het Drents Museum: directeur mevrouw Annabelle Birnie en
Marion Boersma en 45 belangstellende Vrienden. Tevens is kunstschilder
Arnout van Albada aanwezig.
1. Opening:
De voorzitter, de heer Meindert Doornbos, opent de vergadering met een woord van welkom in
de Statenzaal waar 45 Vrienden met koffie en iets lekkers ontvangen zijn. De voorzitter vraagt
een moment stilte voor bestuurslid Jan Berkhout die op 6 oktober afgelopen jaar is overleden.
Jan was een zeer beminnelijk mens en is vanaf 2010 een betrokken bestuurslid geweest.
2. Mededelingen:
Geen mededelingen.
3. Notulen van de jaarvergadering van 16 april 2016:
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2016:
Aantal Vrienden: 2072 (Meindert merkt op dat het Gemeentemuseum Den Haag minder
vrienden heeft!).
N.a.v. de aankoop van het schilderij van H.W. Mesdag vindt een Vriendin het jammer dat deze
niet te zien is maar in het depot is. De aankoop is kort op de aanwinstenwand te zien geweest.
Er wordt niet alleen aangekocht om permanent te tonen, maar ook om een collectie op te
bouwen.
Het jaarverslag wordt overigens goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
5. Bestuurssamenstelling:
Wegens het overlijden van Jan Berkhout heeft het bestuur een oproep gedaan voor een nieuw
lid voor het bestuur. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met een drietal kandidaten en
hieruit draagt het bestuur voor: Frank van der Velden, 43 jaar, werkzaam bij de Stichting Het
Drentse Landschap als hoofd Erfgoed. De Stichting beheert o.a. 270 gebouwen, waarvan 191
Rijksmonumenten. Frank vindt het Drents Museum een fantastische voorziening en wil graag
zijn bijdrage leveren en het bestuur komen versterken. De vergadering stemt met applaus in
met deze voordracht.
Bestuursleden Tom van Dijk en Margje Sijperda zijn volgens het rooster aftredend doch
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, de aanwezigen stemmen met applaus in met hun
herbenoeming.
6. Financieel verslag over 2016 van de penningmeester:
Penningmeester Berto Drenth licht het verslag toe.
De uitgaven voor de bijeenkomsten vielen dit jaar iets hoger uit o.a. door het Russisch Matinee
in De Nieuwe Kolk. Ook zijn de bestuurskosten iets hoger door de ontvangst van de 2000 e
Vriend.
Het financiële verslag 2016 wordt goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.
7. Verslag en benoeming van de kascommissie:
Mevrouw Lydeke von Dülmen Krumpelmann doet namens de kascommissie verslag en spreekt
haar waardering uit voor de nauwgezette en integere manier van beheer door de
penningmeester. Suggestie om de post Inkomsten iets inzichtelijker te maken. Mevrouw
Bouwer-van Sloten en mevrouw von Dülmen Krumpelmann hebben geen afwijkingen in de
stukken kunnen constateren en stellen voor décharge te verlenen. De aanwezigen stemmen
hier met applaus mee in. Tevens zijn er geen bezwaren tegen de voorgestelde
contributieverhoging m.i.v. 2018.
Mevrouw von Dülmen Krumpelmann heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten en verlaat de
commissie, mevrouw Bouwer blijft nog een jaar aan. De heer E.J. Stokking wordt (bij
afwezigheid) benoemd tot nieuw lid van de kascommissie. Als reserve-lid voor de
kascommissie biedt zich mevrouw M. Irrgang-Borsboom aan. De commissie wordt hartelijk
bedankt voor haar werkzaamheden.
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8. Toelichting Annabelle Birnie:
De directeur heet alle Vrienden van harte welkom. Dit is de laatste keer dat zij de Vrienden op
de Jaarvergadering toespreekt, zij gaat het Drents Museum per 1 mei verlaten om directeur te
worden van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Annabelle is trots op de meer dan 2000
Vrienden!
Mede dankzij de Vrienden heeft het museum de collectie aan kunnen vullen en verrijken tot
90.000 objecten waarvan 8000 ìn het museum. Sinds de heropening na de verbouwing zijn er
1 miljoen bezoekers geweest, nu al hebben 118.000 de Peredvizhniki-tentoonstelling bezocht.
Het museum lééft en heeft, ook buiten de grenzen, naamsbekendheid! Aankopen:
- Eén van de objecten door de Vrienden aangekocht is het bronzen beeldje van Han Wezelaar
(1901-1984) “De Turfsteker”, hier in de Statenzaal aanwezig. Het museum wil de geschiedenis
van de ontginning in Drenthe zichtbaar maken.
- De basgitaar van Herman Deinum van Cuby & The Blizzards is momenteel in het
Cubymuseum in Grolloo te zien.
- Ook blij is Annabelle met de schilderijen van Arnout van Albada (de ham en de
chocoladepudding), hij zal hier zelf meer over vertellen. Het museum heeft nu 7 werken van
hem in de collectie.
- Het schilderij van H.W. Mesdag uit 1877 (landschap nabij Vries) bevindt zich in het depot.
- Begin dit jaar is de aanschaf van een schilderij van Théophile de Bock (1851-1904, Haagse
School) door de Vrienden gefinancierd, deze hangt nu op de aanwinstenwand. Het DM
verzamelt kunstwerken die in Drenthe gemaakt zijn, dit is een schilderij van Hunebed D6 in
Tynaarlo.
Tenslotte bedankt Annabelle alle aanwezigen en belooft ook Vriend te worden van het museum
(zodat ze wellicht ook nog eens meegaat met een Vriendenreis…)
Vervolgens neemt de voorzitter Meindert Doornbos het woord en spreekt de directeur toe:
“Annabelle, je werd directeur van het Drents Museum in een “rijdende trein”….samen met de
medewerkers van het museum rijdt die trein nog steeds, met groot succes. Heel veel dank
daarvoor.
Je kwam met kennis en ervaring èn met charme en was daarmee een aanwinst voor het
museum.
Zocht samenwerking met de culturele instellingen in Assen, onder meer de
tentoonstellingsruimte in de Nieuwe Kolk. Ook de samenwerking met het bestuur van de
Vrienden was uitstekend.
Prettige vergaderingen, mooie aankopen, het bestuur was overtuigd van de kwaliteit daarvan
en je kon ook nog goed afdingen op de prijs.
Het motto “De wereld een blik op Drenthe geven en Drenthe een blik op de wereld” heb je
goed uitgedragen.
Na 4,5 jaar vertrek je naar een andere baan, ik heb je daarmee gefeliciteerd en jammer dat je
weggaat.
In jouw periode was de prachtige tentoonstelling over “Cuby” Harry Muskee, zijn bluesmuziek
gaat nogal eens over liefdes die vertrokken. Hij schreef in “Somebody will know someday”
Somebody will know someday
Will know why you walked out of me
Alsof Muskee dat voor deze gelegenheid heeft geschreven. Maar wij weten waarom jij naar een
mooie baan gaat en waarom jij ons dus verlaat. Namens de Vrienden wil ik jou heel hartelijk
bedanken en deze fraaie bos bloemen aanbieden.”
Hierop volgt luid en langdurig applaus.
9. Rondvraag:
- Dhr. Duursma zou het prettiger hebben gevonden als het voorstel tot contributieverhoging
een apart agendapunt was geweest. In procenten vindt hij het een pittige verhoging (en voor
gepensioneerden best wel veel). Meindert antwoord dat wij in vergelijking met andere
Vriendenverenigingen aan de lage kant zitten.
10. Sluiting:
Voorzitter Meindert Doornbos bedankt dankt iedereen voor hun komst en sluit om 12.20 uur
het formele deel van de Jaarvergadering 2017.
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Hij nodigt de aanwezigen uit om samen met Arnout van Albada zijn solotentoonstelling “À
Point” te bezichtigen. Arnout zal zijn werk toelichten en eventuele vragen beantwoorden.
Na afloop kunnen de Vrienden in café Krul nog een drankje nuttigen.

Floortje de Lange-Hollema, secretaris Vrienden Drents Museum, mei 2017

