van de vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum
”Vier Noorder Koggen” over het jaar 2017
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag van 2017. In menig opzicht een jaar van veranderingen. “Dat is toch altijd
wel zo”, zult u zeggen. Toch is dit jaar voor het Nederlands Stoommachinemuseum en dus ook voor
de Vriendenvereniging echt bijzonder.
De Vriendenvereniging bestaat sinds 1981, ze gaat nu haar 37ste jaar in. Door haar leeftijd kun
je zeggen dat ze al het een en ander heeft meegemaakt. De afgelopen periode was bijzonder, het is
een jaar van verandering geworden. Eind 2016 werd, door het museumbestuur, de opmaat daartoe al
gegeven in de vorm van een projectplan “Stoommachinemuseum 2.0”. Een ambitieus plan om het
museum te professionaliseren en toekomstbestendig te maken. In het eerste kwartaal van dit jaar
zette het museumbestuur de klokken gelijk door overleg met alle betrokkenen. Ook de
vriendenvereniging werd bij dit overleg betrokken. Een en ander is uitgemond in een doorwrocht
ondernemingsplan “Naar Nederlands Stoommachinemuseum 2.0”.
De veranderingen werden ingezet en het museum is meteen goed op stoom gekomen. Men
heeft een prima keuze gemaakt door de aanstelling van Harry de Bles - voormalig directeur van het
Marinemuseum in Den Helder - als museumdirecteur,. Er werd aan de organisatie gesleuteld, er is
een succesvolle fondsenwerving gaande en nog veel meer. Kortom “Nieuw Elan”. Als
Vriendenvereniging zijn wij verheugd over deze nieuwe “flow” en wij willen er natuurlijk graag naar
beste kunnen onze bijdrage aan leveren.
Was in het verleden, op enig moment de verstandhouding met het museum soms niet
optimaal, nu kunnen we zeggen dat we in het afgelopen jaar een goede basis hebben gevonden voor
onze samenwerking. Daar zijn we zeer verheugd over. We zijn een weg ingeslagen die werkt en
verder uitgebouwd kan worden.
Een en ander zal voor de Vriendenvereniging een stimulans moeten zijn om bij zichzelf te
rade te gaan en te bepalen hoe zij invulling wil geven aan haar doelstellingen. Zoals men zich in het
museum afvroeg hoe men de toekomst in moest, zo belangrijk is het voor de Vriendenvereniging om
op haar beurt te bepalen hoe zij de toekomst in wil. In het bestuur is dan ook een discussie gaande
hoe we een en ander handen en voeten kunnen geven. Belangrijk is dat de Vriendenvereniging er
voor zorgt dat zij, in allerlei opzicht, voldoende body heeft om een wezenlijke bijdrage aan het
museumgebeuren te kunnen leveren.
In dit verband baart de gestadige terugloop van het aantal Vrienden wat overigens een algemeen
maatschappelijk verschijnsel is, ons zorgen. Ook deze trend maakt het noodzakelijk om beleid naar de
toekomst te formuleren en activiteiten te ontwikkelen die voor de leden aantrekkelijk zijn. De
vereniging moet zichtbaar zijn en aantrekkelijk voor museumbezoekers om er lid van te worden.
Het bestuur
Het bestuur is, buiten de Algemene Ledenvergadering, 5 maal bijeen geweest en bestaat op dit
moment uit de volgende leden:
-

Jan Spelt (voorzitter)
Nino Koorstra (secretaris, aftredend per februari 2018)
Nico Rijnen (penningmeester)
Walter de Rijk (bestuurslid, om gezondheidsredenen aftredend per februari 2018)
Marcel van Meel (bestuurslid/redacteur Nieuwsbrief)
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De Algemene Ledenvergadering werd gehouden in het “Stoomtheater” op 18 februari 2017. Als
gastspreker was de heer D. Molenaar uitgenodigd. Hij gaf een presentatie over windenergie en
windmolens.
Met betrekking tot de bestuursposities is de vereniging niet zonder zorgen. Een substantieel deel
van het bestuur treedt af. In het komende jaar zal er actief geworven moeten worden.

NFVM
De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) ondersteunt haar leden, hetgeen
hoofdzakelijk bestaat uit het bieden van kennis of het bemiddelen bij het verkrijgen van kennis. Zij
organiseert daartoe, onder meer, bijeenkomsten voor onderlinge informatie-uitwisseling en voor
specifieke thema’s van belang voor vriendenverenigingen.
Een afvaardiging van onze Vriendenvereniging bezocht op 13 mei 2017 de Algemene
Ledenvergadering van de NFVM gehouden in het Noord-Brabants Museum te 's-Hertogenbosch. De
Stichting Vrienden van het Noord-Brabants Museum was gastheer. Opvallend in deze stichting is dat
zij vier vormen van Vrienden hanteren, oplopend in contributieniveau en niveau van de tegenprestatie.
Op 7 oktober 2017 bezocht een afvaardiging van onze Vriendenvereniging een
themabijeenkomst “Vrienden in het nauw”, gehouden in het Drents Museum te Assen. Anne de Boer,
secretaresse van de NFVM, gaf een presentatie rond de teruglopende trend van het aantal vrienden
en financiën. De vergrijzing van de vrienden gaat hard en er is jonge aanwas nodig. Afgezien van een
aantal punten, dat als handreiking gegeven kan worden, is het moeilijk om een eensluidend advies te
geven omdat er zoveel van elkaar verschillende Vriendenorganisaties zijn.
De economische crisis van de laatste jaren heeft tot veel bezuinigingen in de culturele sector
geleid. Verschillende instellingen, waaronder veel vriendenverenigingen, hebben hierdoor met een
(grote) afname van financiële middelen te maken gekregen en mogelijk hebben de (potentiële) leden
van de vriendenverenigingen zelf ook minder te besteden, waardoor lidmaatschappen worden
opgezegd en nieuwe aanmeldingen uitblijven.

Excursie
Op zaterdag 14 oktober meldde een groep vrienden zich bij Agriport A7 voor een exclusief
kijkje in het bedrijfsleven van een prachtig glastuinbouwbedrijf waar op duurzame en milieuvriendelijke
wijze de lekkerste paprika's en snoeptomaatjes worden geteeld. De excursie voerde door soms 400
meter lange gangen o.m. langs technische ruimten en de kassen met snoeptomaatjes en oranje
paprika’s, zijnde de specialiteit van kwekerij Barendse-DC.
In de bedrijfskantine van de kwekerij, onder het genot van een heerlijk kopje koffie, werd een
enthousiaste en boeiende presentatie gehouden, waarbij aan de hand van dia’s en filmpjes werd
verteld over de geschiedenis van het (familie-) bedrijf, de milieuvriendelijke teelt en het duurzaam
gebruik van energie d.m.v. van aardwarmte en WKK’s (Warmte- Krachtkoppeling). In aansluiting op
de rondgang door de kas werd een bezoek gebracht aan de aardwarmtecentrale beheerd door de
Energie Combinatie Wieringermeer waar in totaal 190 MWe aardwarmte vermogen geïnstalleerd
staat. De aardwarmte wordt er geproduceerd door 2250 meter diep geboorde putten.
Het bezoek aan Agriport werd afgesloten met een lunch in Lunchroom De Tafel van Agriport.
Uiteraard stond er een oranje paprikasoepje op het menu met daarna rijkelijk belegde broodjes.
Nieuwsbrief
Ook het afgelopen jaar werd er weer een drietal Nieuwsbrieven gepubliceerd, met een ruime
variëteit aan onderwerpen, mede dankzij de onmisbare inbreng van museumbestuur, vrijwilligers en
lezers. Onze hartelijke dank daarvoor.
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De financiën
Een beknopt overzicht van de resultatenrekening geeft het volgende beeld:
2017
werkelijk
€
10.621
1.500
-7.419
4.702
-234
4.468
6.500
-2.032

Inkomsten
Bijzondere gift
Uitgaven
Saldo normaal
Saldo incidentele baten en uitgaven
Saldo voor projecten
Projectbijdragen
Saldo na projectbijdragen

2016
werkelijk
€
11.251
1.500
-6.585
6.166
-70
6.069
5.882
214

meer/
minder
€
- 630
-834
-1.464
-164
-1.628
618
-2.246

Als gevolg van een stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers over 2016 aangepast; de
bijzondere giften worden nu niet meer t.g.v. de reservering geboekt, maar via de resultatenrekening
verwerkt
Het aantal betalende leden daalde iets t.o.v. 2016; de vereniging telt ruim 600 betalende
vrienden. De contributie-inkomsten daalde en mede als gevolg van een kostenstijging bleef er t.o.v.
2016 ruim € 1.600 minder over voor het het doel. Belangrijk voor de toekomst is dat de inkomsten
verhoogd gaan worden, teneinde het Museum substantieel te kunnen ondersteunen.
In 2017 werd totaal € 6.500 aan het museum gedoneerd, o.a. voor de vervanging van een
heftruck en een bijdrage voor de werving van een nieuwe museumdirecteur.
Het negatieve saldo van € 2.032 kwam t.l.v. het eigen vermogen van de vereniging.
Het bestuur heeft besloten om de verschillende reserves over te hevelen naar het eigen vermogen; dit
komt de overzichtelijkheid en duidelijkheid ten goede. Het eigen vermogen (inclusief de ‘oude’
reserves) bedraagt per ultimo 2017 zo’n kleine € 37.000.

Overzicht verloop Ledenbestand 2017
Ledenbestand
Totaal
Betalend lid (1)
Vrijwilliger (2)
Overig (3)

Per 31-12-2016
770
668
86
16

Per 31-12-2017
751
638
100
13

Opgezegd en aangemeld
Opgezegd betalend
Waarvan overleden
Waarvan geroyeerd
Opgezegd
Vertrokken vrijwilliger
Overig (3)

Per 31-12-2016
36
15
21
19
11

Per 31-12-2017
53
10
24
19
14
4

Aangemeld betalend
Vrijwilliger (2)
Overig (3)

23
3
4

16
22
4

Contributie niet voldaan (4)

89 (31-12-2016)

53(31-12-2017)

Toelichting:
1) Inclusief betalende leden
3 )Sponsors enz.

2) Inclusief besturen, directive en betalende vrijwilligers
4) Deze leden zijn gevraagd alsnog te betalen

De 24 leden die geroyeerd zijn hebben 3 jaar de bijdrage niet voldaan.
De vereniging heeft nu nog 53 leden die de bijdrage voor 2017 niet hebben voldaan.
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Er zal weer een overzicht gemaakt worden of hierbij ook weer leden zitten die zowel in 2015, 2016 en
2017 niet hebben voldaan. Helaas zullen we deze leden dan ook weer moeten royeren.
De toename van 22 vrijwilligers die in het ledenbestand zijn opgenomen komt vooral door
uitbreiding van het museumbestuur, de aangestelde directeur en betaalde krachten.

Medemblik, 17 februari 2018
w.g

w.g.

Jan Spelt
voorzitter:

Nino Koorstra
secretaris:
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