Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen
Tel: 010 4348722
E-mail: vrienden@museumvlaardingen.nl
Website: www.museumvlaardingen.nl
Verslag van de secretaris over het verengingsjaar 2020
Het verenigingsjaar 2020 kreeg een bijzondere historische dimensie door de uitbraak van de Coronapandemie in
maart 2020. De gebruikelijke maandelijkse lezingen konden in januari en februari nog doorgang vinden. Elly
Dijkshoorn gaf in januari een lezing over het landgoed Hoogstad. De boerderij waar dokter Moerman leefde en
werkte. In februari vertelde Frans Assenberg, aan de hand van zijn boek, over de wederopbouw van Vlaardingen.
Hoe de Vlaardingse bevolking leefde en woonde in de naoorlogse jaren.
Voor de erna volgende maanden waren er presentaties en lezingen gepland die te maken hadden met de herdenking
dat 75 jaar geleden de 2e wereldoorlog was geëindigd. Dit betrof een lezing over wat het Marshallhulpplan voor onze
stad heeft betekend en een lezing over 65 jaar Delta Hotel. Beide lezingen konden als gevolg van de
coronamaatregelen helaas niet doorgaan.
Als gevolg van de coronamaatregelen was er op de geplande datum geen ledenvergadering, geen uitreiking van de
Hoogendijkprijs, geen opening van het haring- en bierfeest met het binnenhalen van de nieuwe haring, geen reünie
van oud betrokkenen bij de Vlaardingse visserij, geen Pecha Kucha en geen lezing van Henk van Beek over de
restauratie van de Balder.
De organisatie van de bestuursvergaderingen verliep in 2020 op data waar dit was toegestaan op gepaste onderlinge
afstand in Museum Vlaardingen. Datzelfde gold voor de maandelijkse overleggen met de museumdirectie, waarmee
we een prettige constructieve samenwerking hebben. Waar fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren vonden deze
via Teams plaats.
De ledenvergaderingen van april werden uitgesteld tot oktober. Op 8 en 29 oktober werden de geplande
ledenvergaderingen gehouden. Waarom 2 vergaderingen achter elkaar? Omdat er een statutenwijziging op de
agenda stond. Onze statuten vereisen dat bij een wijziging twee/derde van alle leden aanwezig moeten zijn. Als dat
niet georganiseerd kan worden moet binnen 14 dagen na de eerste een 2e ledenvergadering worden gehouden waar
een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen het voorgenomen besluit steunt. De 2e
vergadering paste precies binnen de corona maatregelen van dat moment.
De statutenwijziging was nodig om ANBI te worden. De ANBI-aanvraag ligt inmiddels bij de belastingdienst. Als zij
met de aanvraag instemt, is de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen een goed doel waar men financiële
schenkingen aan kan doen, die fiscaal aftrekbaar zijn.
Naast het beëindigen van het lidmaatschap meldden zich weer een flink aantal nieuwe leden aan. De vereniging
heeft nu rond de 600 leden. De aantrekkelijke regeling om voor tenminste 2 jaar lid te worden en daarbij het
inmiddels beroemde Vlaardings Woordenboek te ontvangen, is door het bestuur verlengd.
John Boere trad volgens het regelement af en stelde zich niet herkiesbaar. Willem Zwikker beëindigde zijn
bestuurslidmaatschap om persoonlijke reden en Jan van Hemert tekende voor een nieuwe periode bij. In de
vacature van John Boere mochten we Claudia van Hulst verwelkomen. Claudia komt uit de evenementen branche.
Die kennis kunnen we bij de Vrienden goed gebruiken.
De vrienden ondersteunden in 2020 het museum ook financieel. Er werd € 7000 beschikbaar gesteld ten behoeve
van een onderzoek voor een multimedia aquarium. Het museum bestond in 2020 100 jaar. De Vrienden
ondersteunden met kennis en financieel de tentoonstelling over hoe het begon met de Oudheidkamer, de periode

als Visserijmuseum en nu als Museum Vlaardingen. Ook voor de geplande Pecha Kucha avond stelden de Vrienden
ondersteuning en financiële middelen beschikbaar. Daarnaast stonden de Vrienden garant voor €1500,00 tijdens de
veiling van één van de schilderijen uit de paletmanifestatie. Dit bedrag is uiteindelijk niet aangesproken.
De Vrienden hebben samen met Museum Vlaardingen afspraken gemaakt over financiële ondersteuning. Als het
museum een financiële bijdrage vraagt maakt het museum een onderbouwd voorstel. Ondersteuning van een
concreet/tastbaar doel gaat tot maximaal 80 % van de totaal benodigde som. De Vrienden ondersteunen
exploitatietekorten niet.
De Spil, het magazine dat door de Vrienden in samenwerking met Stichting Zeillogger Balder en het Museum wordt
uitgegeven verscheen 3 x onder eindreactie van Jan van Hemert.
Samenstelling van het bestuur eind 2020:
Marja Tiemens-Idzinga - Voorzitter
Niek van der Mark - Secretaris
Siem van der Marel - Penningmeester
Jan van Hemert – Lid – Eindredacteur van de Spil
Claudia van Hulst – Lid – Coördinator evenementen
Nico Tiemens – Lid – 2e penningmeester

