Jaarverslag van de Stichting Vrienden Drents Museum 2018
1.

Begunstigers

Het Vrienden-tal bedroeg eind 2018 2153. De verdeling is als volgt:
Drosten: 12, Bijzondere Vrienden: 32, Vriend-Plus: 41, Vrienden: 790, Combi-Vrienden: 1278.

2.

Bestuurssamenstelling

Tijdens de Jaarvergadering op 14 april 2018 werd mevrouw Anja Veldkamp met algehele instemming
benoemd als bestuurslid. Zij werd na een sollicitatieoproep voorgedragen door het bestuur. Zij trad
aan vanwege het beëindigen van bestuurslidmaatschap van mevrouw Kea Homan.
Eind 2018 bestond het bestuur uit:
De heer M.G. Doornbos
De heer L. Drenth
Mevrouw F.J. de Lange-Hollema
Mevrouw A. Veldkamp
De heer T.M. van Dijk
Mevrouw M.E.W.M. Sijperda-Rupert
De heer F.J.R. van der Velden

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid
lid

In 2018 heeft het bestuur 4 keer vergaderd.
De directeur de heer Harry Tupan, mevrouw Marion Boersma (development) en mevrouw Ellen ter
Hofstede (hoofd publiek & partners) waren namens het Drents Museum bij de vergaderingen
aanwezig.

3.

Jaarvergadering

De jaarvergadering op 14 april 2018 werd bijgewoond door ruim 30 belangstellende Vrienden.
Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Kea Homan. Zij maakte
40 jaar lang deel uit van het bestuur en kreeg voor haar inzet de Erepenning van het Drents Museum
uitgereikt door directeur Harry Tupan.

4.

Activiteiten 2018

Op 29 maart kwamen 240 Vrienden de nieuwe aanwinst De Drentse Madonna van Jozef
Israëls bewonderen en luisteren naar het bijzondere verhaal van conservator Annemiek Rens over de
speurtocht naar dit schilderij.
Op zaterdagmiddag 16 juni konden bijna 500 Vrienden t.g.v. de tentoonstelling Iran, bakermat
van de beschaving, in groepen inleidingen bijwonen en vervolgens op eigen gelegenheid de
tentoonstelling bezoeken.
Op zaterdagmiddag 15 december kwamen opnieuw zo’n 500 Vrienden naar het Drents
Museum voor inleidingen over en de preview van de tentoonstelling Nubië, land van de zwarte farao’s.

5.

Aankopen voor het Museum in 2018

In 2018 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van:
De Drentse Madonna van Jozef Israëls, olieverf op doek (1892-1893), inclusief de
restauratiekosten en
De schilder en zijn model (1968) tweeluik, olieverf op doek, van de hedendaagse figuratieve
schilder Matthijs Röling.

Floortje de Lange-Hollema, maart 2019.

