Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van het
Gemeentemuseum Den Haag op woensdag 24 april 2019

Aanwezig: 39 vrienden volgens de aan dit verslag gehechte presentielijst
Aanwezig namens het bestuur: Renée Besteman (voorzitter), Frenk Nitzsche
(penningmeester) Merijn Coumans (lid), Diny Zwartjes (lid) en Rob Beljon (secretaris)
Aanwezig namens het Gemeentemuseum: Benno Tempel, Hans Buurman en Gijs Meijer
1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de
directie en het hoofd Markom van het Gemeentemuseum.
2. Als ingekomen stuk de kennisgeving van afwezigheid van mevrouw I. Bons-Moody.
3. Het verslag van de ALV van 20 juni 2018 wordt zonder wijziging vastgesteld.
4. De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers 2018 en de begroting voor
2019.
5. De kascommissie heeft de jaarcijfers van 2018 akkoord bevonden.
6. Het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid.
7. De kascommissie, bestaande uit de heren S. Quist en T. Kuyer, wordt herbenoemd
met de heer Lageweg als reserve-lid.
8. De Vriendenbalie heeft in 2017 een omzet gehaald van 148.000 euro en in 2018
70.000 euro, aanzienlijk minder vanwege de lange, warme zomer van 2018.
9. Met betrekking tot de komende naamswijziging van het Gemeentemuseum licht
Benno Tempel toe dat langdurig onderzoek heeft uitgewezen dat de
naamsbekendheid te laag is en ‘gemeente’ stoffig en ambtelijk klinkt en niet
overeenkomt met wat het museum is en juist wil zijn. Verschillende namen zijn
voorgelegd en Kunstmuseum Den Haag kwam als winnaar uit de bus.
10. Het voorstel tot statutenwijziging voor de naamswijziging van de vereniging in
Vereniging Vrienden van Kunstmuseum Den Haag wordt met een grote meerderheid
van stemmen aangenomen.
11. Rondvraag
a. Wat is de functie van de houten box achter de Vriendenbalie in de Tuinzaal?
Het doel was het verzamelen van bezoekerservaringen in het jubileumjaar en
zal worden verwijderd.
b. De website is moeilijk te vinden en de website lijkt verouderd. Het betreft een
oud onderdeel van de website dat nog intact moest worden gelaten i.v.m.
betaling van de contributie via automatische incasso. Dat wordt nu
opgeheven. De nieuwe website is onderdeel van die van het
Gemeentemuseum.
c. Hoe staat het museum tegenover de fluctuerende bedragen die de vereniging
jaarlijks doneert? Het museum en de vereniging hebben daar geen problemen
mee.
d. Een van de aanwezigen wil het museum graag complimenteren met de
activiteiten voor de kinderen van de afdeling Educatie.
12. De voorzitter dankt allen voor hun inbreng, sluit de vergadering en nodigt de
aanwezigen uit voor een hapje en een drankje in de Tuinzaal.

