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Jaarverslag van de interim-secretaris over 2022 
 
Aan het begin van 2022 had de vereniging 575 leden. Gedurende 2022 hebben 21 nieuwe 
leden zich aangemeld, echter, door verschillende oorzaken zoals overlijden, zijn 38 
lidmaatschappen opgezegd. Tien leden zijn na het uitblijven van een reactie op meerdere 
betalingsverzoeken in de jaren 2021 en 2022 van de ledenlijst verwijderd.  
Aan het eind van 2022 had de vereniging 548 leden. 
 
De bestuursvergaderingen vonden in 2022 allemaal weer fysiek plaats in Museum 
Vlaardingen. Het bestuur kwam in totaal tien maal bijeen. Het reguliere overleg met de 
museumdirectie vond kort na iedere bestuursvergadering plaats. 
 
De onzekerheid of een lezing, als gevolg van de coronamaatregelen, wel of niet mocht 
doorgaan, hield begin 2022 (zo goed als) op. Hierdoor vonden in 2022 vijf lezingen plaats.  
De geplande, en eerder uitgestelde, lezing door Henk van Beek over de restauratie van de 
VL.92 Balder vond plaats in februari. In maart gaf Henk Horsten een lezing over de 
Paletmanifestatie. In september werden de Vrienden bijgepraat over het project 
Herwaardering waarbij de aanwezigen ook zelf aan de slag gingen. In oktober gaf Sjors 
Stuurman een lezing gebaseerd op zijn bachelor-scriptie: Visserij en Armoede in Roerige 
Tijden: De vissersgemeenschappen Vlaardingen & Scheveningen tijdens en na de Bataafs-
Franse Tijd. In november vertelde Tatjana Brinkman over haar vader Willem Brinkman. 
 
Voor de catering en operationele zaken waren het bestuur en een vrijwilliger van de 
Vrienden tijdens de lezingen actief. 
 
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op zeven april in Museum Vlaardingen. 
 
Het binnenhalen van de Hollandse Nieuwe in Vlaardingen door de VL.92 Balder vond plaats 
op donderdag 23 juni 2023. Dit evenement, georganiseerd door de Vrienden, vormde de 
opening van het Haring en Bierfestijn en werd, mede door de inzet van de vrijwilligers van 
het kernteam van de Vrienden, een succes.  
In juli organiseerden de Vrienden de reünie voor voormalig betrokkenen bij de Vlaardingse 
visserij. Duidelijk werd dat het aantal reünisten in de loop der jaren aanzienlijk is gedaald wat 
tot de overweging leidt om verder geen vervolg te geven aan dit evenement. 
 
Op initiatief van de Vrienden vond in oktober een (kennismakings)bijeenkomst plaats 
waaraan de volgende betrokken besturen deelnamen: de directie van Museum Vlaardingen, 
de Raad van Toezicht, Stichting Fonds Museum Vlaardingen, Stichting Zeillogger Balder, 
Stichting Stadskraan Vlaardingen en de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.  
 
In 2022 ondersteunden de Vrienden het museum financieel, op basis van de 80% bijdrage 
per verzoek, bij de volgende aankopen: een schilderijwagen, het schilderij van Frida 
Hunziker (Koningin Wilhelminahaven, 1954), het verrijdbare TV-scherm voor de koepelkamer 
met laptopplank, flitsapparatuur met kabel en achtergrond en een verwarmingselement voor 
in de Fabriek. 



De Spil, het magazine dat door de Vrienden, in samenwerking met Stichting Zeillogger 
Balder en Museum Vlaardingen, wordt uitgegeven verscheen drie maal (Spil 61, 62 en 63). 
De redactie werkte daarbij volgens de aangepaste methode.  
Stichting Zeillogger Balder heeft aangegeven de bijdrage aan de Spil te willen terugbrengen 
naar drie pagina’s omdat over de exploitatie van de VL.92 Balder minder te melden is dan 
over de restauratie.  
 
Samenstelling van het bestuur eind 2022: 
Marja Tiemens-Idzinga – Voorzitter, interim secretaris, redactielid Spil 
Siem van der Marel – Penningmeester 
Bonny Tan-Zwartveld – Lid – Webmaster             
Nico Tiemens – Lid – 2e Penningmeester, redactielid Spil 
 
 
 


