Jaarverslag 2016.
Algemeen
In het jaar 2016 draaiden Museum en Museumvrienden weer op volle toeren.
De tentoonstelling “Maandag Waschdag”, die op 28 november 2015 reeds was geopend liep
tot 28 maart 2016. Een zeer geslaagde tentoonstelling over de was thuis en in het Elisabeth
Weeshuis, in de tijd van voor de wasmachine.
Vervolgens waren er in 2016 nog twee tijdelijke tentoonstellingen: van 28 mei t/m begin
september “Point of View”, zie jij wat ik zie, van Karijn Kerkebeeke waarin zij haar
fotoproject tentoonstelde, waarin deelnemers niet alleen hun gemeenschappelijk belangen
reflecteerden, maar ze ook bespreekbaar maakten. Momenteel loopt nog de tentoonstelling
“Lang leven Gispen”, welke op 18 november 2016 is geopend en waarin de geschiedenis van
de Gispen meubel fabriek wordt getoond. Voor de opening van beide tentoonstellingen
ontvingen de Vrienden weer een speciale uitnodiging. Vooral de originele aanpak oogstte bij
iedereen veel succes.
Verder werd er een Weissenbruch wandeling georganiseerd, waarbij men tot 9 januari 2017 in
de voetsporen van de schilder Jan Weissenbruch kon treden.
Het Museum heeft momenteel het 17e eeuwse schilderij “Aanbidding van de herder” van de
Utrechtse schilder Paulus Moreelse(1571-1638) in bruikleen. De bedoeling is dit schilderij
d.m.v. fondsen en giften te kunnen kopen en dit bijzondere schilderij in het Weeshuis
Museum te kunnen blijven laten hangen.
Er werden in 2016 twee Nieuwsbrieven verstuurd, waarin de Vrienden op de hoogte werden
gehouden van de activiteiten in het Museum. Omdat met Nieuwsbrieven een snelle
berichtgeving niet mogelijk is, werden daarnaast regelmatig E-mails verstuurd naar die
Vrienden die daarvoor hun E-mail adres beschikbaar hebben gesteld.
Het jaar 2016 was een jaar vol van activiteiten. Vooral in het project Groei heeft het bestuur
veel tijd in gestoken. Dit met het doel in de toekomst meer leden en meer financieel bijdragen
te creëren om het Museum te ondersteunen
Tenslotte is eind 2016 het wijnproject gestart. De verkoop van deze wijnen met bijzondere en
exclusieve etiketten verloopt zeer voorspoedig waardoor de Vrienden een extra bijdrage aan
het museum kunnen doen.
Vrijwilligers
De vrijwilligers (tuingroep, educatie, balie, collectieregistratie, klimaatbeheer en
postbezorging) hebben dit jaar hun taken weer met veel enthousiasme vervuld. De baliegroep
heeft van het Museum de nodige bijscholing ontvangen in verband met de steeds
uitgebreidere taak van de gastvrouwen/heren.
Ledenwerving
Aanmelding als Vriend is tegenwoordig ook mogelijk via een link op de website van het
Museum: www.weeshuismuseum.nl. Daarnaast zijn wervingsfolders in de kleur van de
nieuwe huisstijl aanwezig.
Evenementen
In 2016 heeft de traditionele boerenkoolmaaltijd weer plaatsgevonden, zoals vanouds in de
Weeshuiskelder. De maaltijd werd gevolgd door een diapresentatie van Jesse Krol, waarbij hij
ons heeft uitgelegd hoe een tijdelijke tentoonstelling tot stand komt. De avond was weer een
groot succes.
Op 4 september 2016 heeft een wijnproeverij plaats gevonden in de wijnkelder in het Jan van
Riebeekhuis. Ook deze middag was zeer geslaagd en zeker iets om in 2017 weer te doen.

Federatie
Dit jaar heeft helaas geen van de bestuursleden kunnen deelnemen aan de jaarvergadering van
de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, zodat we ons niet op de hoogte hebben
kunnen stellen van de nieuwste trends op Vrienden gebied.
Bestuur
De functie van penningmeester is per 1 december 2016 van Anne Marie Eckhardt
overgedragen aan Laurens de Vries. Anne Marie blijft voor de vereniging actief als financieel
administrateur. Per april 2016 is Jan Seij toegetreden tot het bestuur, en hebben we afscheid
genomen van Ineke van Garderen- van Kooten Niekerk.
Leden
Het aantal leden is van 388 gedaald naar 381 leden per 1 januari 2016 (dit komt neer op 558
personen). Mutaties 2015: 15 erbij, 22 eraf (waarvan: 3 geroyeerd, 3 overleden, 5 verhuisd en
11 opgezegd).

