Verslag van het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Kunstmuseum Den Haag
over het verenigingsjaar 2019 (tot 1 oktober 2019 Vereniging van Vrienden van
Gemeentemuseum Den Haag)
Nieuwe naam museum en vriendenvereniging
Op 24 april 2019 vond de Algemene Ledenvergadering plaats waar directeur Benno Tempel
een toelichting gaf over de voorgenomen naamswijziging van het museum. Met grote
meerderheid van stemmen is het voorstel aangenomen om de naam van de
vriendenvereniging per 1 oktober 2019 statutair te wijzigen in Vereniging van Vrienden van
Kunstmuseum Den Haag.
Nieuwe pasjes
Op 1 oktober veranderde de vriendenvereniging van naam en hebben de leden nieuwe
doorlopende pasjes ontvangen. De uitgifte van nieuwe pasjes aan alle vrienden stond al voor
2019 gepland en begroot.
Digitale nieuwsbrief
Vrienden ontvangen iedere maand een digitale nieuwsbrief over de activiteiten in het
museum. In september is een speciale editie over de Monet tentoonstelling gemaakt.
Openingen
Vrienden ontvangen uitnodigingen voor de meeste openingen van de tentoonstellingen. Het
was niet mogelijk om de vrienden uit te nodigen bij de openingen van de
dubbeltentoonstelling van Erwin Olaf. Daarom was de dag na de opening een open huis
waar de vrienden welkom waren voor gratis rondleldingen en een lezing. In september waren
de vrienden uitgenodigd voor de opening van Let’s dance en de grande opening van de
tentoonstelling Monet Tuinen van verbeelding.
Rondleidingen en lezingen
Rondleidingen en de lezingenserie De Makers, die speciaal voor de vrienden is ontwikkeld,
worden aangeboden tegen het gereduceerde vriendentarief van 5 euro.
Vriendenexcursies
Het reisjesbureau organiseerde in 2019 drie excursies voor vrienden naar tentoonstellingen
van musea in Nederland met een rondleiding ter plaatse.
Website
In december 2018 is de website van de vriendenvereniging onderdeel geworden van de
website van het museum, zij het met eigen pagina’s.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het museum en de vriendenvereniging wisselen onderling persoonsgegevens uit ten
behoeve van de vrienden en de donateurs van het museum die gratis vriend willen worden.
Bij de uitwisseling van die gegevens zijn ook externe partijen betrokken. Op het

Kunstmuseum en de Vriendenvereniging rust de verplichting om aan de AVG te voldoen en
daarom wordt tussen hen een data-uitwisselingsovereenkomst gesloten.
Donatie aan het Kunstmuseum
Eind 2019 is 88.000 euro aan het Kunstmuseum toegezegd voor de aankoop van twee
vroege doeken van Piet Mondriaan. Voor 2019 was 70.000 euro gereserveerd.
Vriendenbalie in de Tuinzaal
De Vriendenbalie in de Tuinzaal werkt met een groep van 40 vaste vrijwilligers, allen
vrienden, gecoördineerd door Diny Zwartjes en plaatsvervangster Rita Reimer. De
vrijwilligers behalen extra omzet voor het museum met de verkoop van catalogi en kaarten
en werven nieuwe vrienden. Twee keer per jaar organiseert het museum samen met de
vereniging een vrijwilligersmiddag, gericht op informatieverstrekking en samenzijn. Met
iedere vrijwilliger heeft het museum een vrijwilligersovereenkomst gesloten.
Aantal leden
In 2019 bedroeg het aantal vrienden 2383.
‘Word Vriend-knop’
Naar aanleiding van de toeslag voor de Monet tentoonstelling maar voor vrienden gratis
toegankelijke tentoonstelling is online een ‘Word Vriend-knop’ geïnstalleerd. Het was de
bedoeling de bezoekers uit de regio Den Haag, die altijd al vriend wilden worden, aan te
moedigen om zich aan te melden maar het heeft bezoekers uit heel Nederland
aangesproken. In drie maanden tijd kwamen er 71 nieuwe vrienden bij.
Jaarcijfers
De jaarcijfers 2019 en de begroting 2020 staan vanaf heden ter inzage op onze website.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit Renée Besteman (voorzitter), Frenk Nitzsche
(penningmeester), Merijn Coumans (lid), Diny Zwartjes (coördinator vrijwilligers) en Rob
Beljon (secretaris tot 1 mei 2019).

