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Jaarverslag van de (interim) secretaris over 2021
Ook 2021 stond hoofdzakelijk in het teken van de coronamaatregelen. Meerdere activiteiten
konden wederom niet doorgaan.
Wat ging wel door:
De bestuursvergaderingen vonden in 2021, op data waar dit was toegestaan, op gepaste
onderlinge afstand plaats in Museum Vlaardingen. Datzelfde gold voor de reguliere
overleggen met de museumdirectie. Waar fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren vonden
deze bijeenkomsten via Teams plaats.
In totaal kwam het bestuur negen maal bijeen. Het reguliere overleg met de museumdirectie
vond kort na iedere bestuursvergadering plaats.
Vanuit dit reguliere overleg heeft, op verzoek van het bestuur, een bezoek plaatsgevonden
aan “de fabriek” alwaar invulling wordt gegeven aan het herwaarderingsproject.
De geplande, en eerder uitgestelde, lezing door Henk van Beek over de restauratie van de
Balder moest wederom worden uitgesteld maar van uitstel komt geen afstel want de lezing
staat nu gepland voor februari 2022.
De lezing over Arij Pleijsier, gepland door de Vrienden, is op verzoek van Museum
Vlaardingen omgezet naar twee lezingen. De eerste vanuit de Vrienden, gegeven door Frank
de Hoog en Claudia Steur, en de tweede vanuit het museum gegeven door Willy Atema.
De twee lezingen sloten goed op elkaar aan.
Voor de catering en operationele zaken waren het bestuur en een vrijwilliger van de
Vrienden tijdens beide lezingen actief.
De Algemene Ledenvergadering, die gehouden zou worden op 20 mei, moest helaas worden
uitgesteld en werd uiteindelijk gehouden op donderdag 7 oktober 2021.
De heer van der Mark trad volgens het regelement af en stelde zich niet herkiesbaar.
Mevrouw van Hulst heeft haar bestuursfunctie neergelegd in verband met een niet
verenigbare nieuwe werkomgeving. Hierdoor ontstonden twee vacatures: één voor de post
van secretaris en één voor de post van bestuurslid “activiteiten en evenementen”. Het
bestuur is actief aan het werven en heeft tijdens de ALV daarbij de hulp gevraagd van de
leden. De vacature voor een webmaster kon worden ingevuld. Bonny Tan-Zwartveld had via
KLiK op de vacature gereageerd en is met algemene instemming van de ALV toegetreden
tot het bestuur.
Het bestuur heeft veel aandacht besteed aan de juiste implementatie van de Wet Bestuur
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor de Vereniging en het aanpassen van de informatie
betreffende de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de Ultimate Beneficial Owners
(UBO) registratie.
De voorzitter heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het houden van een pitch tijdens
een bijeenkomst van de Maatschappelijke Kring Vlaardingen, hetgeen vier nieuwe Vrienden
heeft opgeleverd.
Aan het begin van 2021 had de vereniging 597 leden. Gedurende 2021 hebben 13 nieuwe
leden zich aangemeld, echter, door verschillende oorzaken zoals overlijden, zijn 35
lidmaatschappen opgezegd. Aan het eind van 2021 had de vereniging 575 leden.

In 2021 ondersteunden de Vrienden het museum ook financieel. Voor het aanbrengen van
glasfolie ter vermindering van de lux waarden in verschillende expositieruimtes hebben de
Vrienden 6500 euro bijgedragen.
Voor het aanbrengen van een speciaal schilderij-ophangsysteem in de groene salon was de
bijdrage 438 euro en 1000 euro is bijgedragen aan de aanschaf van stellingmateriaal voor
het herwaarderingsproject.
Ter verwerving van het schilderij van H.F. Bieling (Vulcaanhaven) hebben de Vrienden 1000
euro bijgedragen.
Omdat de tentoonstelling over 100 jaar museum in Vlaardingen vanwege de langdurige
(corona)sluiting veel minder bezoekers kreeg dan verdiend heeft Museum Vlaardingen een
boekje uitgebracht over deze tentoonstelling. Op verzoek van Museum Vlaardingen hebben
de Vrienden de verzending van het boekje naar alle Vrienden zowel operationeel als
financieel verzorgd.
Het bestuur heeft van deze verzending gebruik gemaakt om alle Vrienden een kerstgroet toe
te zenden.
De Spil, het magazine dat door de Vrienden in samenwerking met Stichting Zeillogger Balder
en Museum Vlaardingen wordt uitgegeven, verscheen drie maal.
Vanuit het bestuur is in mei besloten dat Marja de redactie zal ondersteunen. In november
gaven Jan van Hemert en Sjaak van t Wout aan dat ze na Spil 60 het redacteurschap vanuit
de Vrienden neerleggen. Om vertraging van het uitbrengen van de Spil te voorkomen is
binnen het bestuur besloten dat Marja en Nico het redacteurschap zullen waarnemen.
Samenstelling van het bestuur eind 2021:
Marja Tiemens-Idzinga – Voorzitter, interim secretaris, redactielid Spil
Siem van der Marel - Penningmeester
Jan van Hemert – Lid
Bonny Tan-Zwartveld – Lid – Webmaster
Nico Tiemens – Lid – 2e Penningmeester, redactielid Spil

