
Jaarverslag 2014 van de Vereniging van Vrienden van Museum Opsterlân 
 

Vereniging: Per 1 januari 2015 telt onze vereniging 254 betalende leden. Het aantal leden ten 

opzichte van vorig jaar is met 3 gestegen maar daar staat tegenover dat het aantal bedrijven in 

ons ledenbestand is gezakt. Naast de betalende leden zijn de vrijwilligers van het Museum 

tevens lid van onze vereniging.  

 

Ledenvergadering: Dit jaar zijn er twee leden vergaderingen geweest. Op 17 april is de 

voorjaarvergadering gehouden. Hierbij waren 20 leden aanwezig. Na afloop van de 

vergadering hield Aleid Kayzer van Warchild een inleiding over het thema van de toenmalige 

tentoonstelling “Geen Kinderspel”. Dit was een boeiende lezing. 

De najaarsvergadering is gehouden op 23 oktober, hierbij waren 21 leden aanwezig. Na de 

vergadering werd de lezing verzorgt door mevrouw Jant van der Weg. Onderwerp van de 

lezing was de van oorsprong Gorredijkster kinderboekenschrijfster Taatske Hellinga Zwart. 

Er waren enkele Vrienden die aan de oproep om de eigen boeken van haar mee te nemen 

gehoor hadden gegeven. Al met al een mooie lezing met veel herkenning.   

 

Het Bestuur: Tijdens de voorjaarsvergadering is Tjitze Schippers afgetreden als bestuurslid. 

Tjitze was als vertegenwoordiger vanuit het Museumbestuur lid van ons bestuur vanaf 2008. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: Abel Oostra voorzitter, Rinse van den Berg 

financiën/ledenadministratie, Henk de Boer lid, Wiebe lageveen secretaris en één vacante 

plek. Voor invulling van deze plek word bijvoorkeur gezocht naar een vrouwspersoon.  De 

financiën worden verzorgd door Rinse in samenwerking met Jan Kort. 

 

Financiën: Evenals vorig jaar is door de Vereniging weer een bedrag naar het Museum 

overgemaakt. Dit keer een bedrag van € 3000.--. De contributie is evenals vorig jaar gesteld 

op minimaal € 12.— voor particulieren en voor bedrijven op € 25.-- 

 

Nieuwsbrief:  De Haudmare word twee keer per jaar uitgebracht. Enkele weken voor de 

ledenvergadering word hij door het bestuur of per post bij leden thuis bezorgt. Leden met een  

email adres krijgen de nieuwsbrief per email. Op de balie in het Museum liggen ook altijd nog 

exemplaren voor de Museumbezoekers. Geprobeerd word elke keer weer boeiende artikels uit 

onze omgeving in de Haudmare te laten verschijnen. Met dank aan de verschillende schrijvers 

lukt dit.  

 

Excursie:  Op vrijdagmiddag 31 oktober zijn we met 14 Vrienden naar het Fries Scheepvaart 

Museum geweest. Na ontvangst met koffie en oranjekoek volgde een rondleiding door enkele 

museumzalen. Na de rondleiding kon ieder op eigen gelegenheid nog verder rond kijken. We 

kunnen terug zien op een zeer geslaagde middag.   

 

Vrienden middag: De Vriendenmiddag is dit jaar gehouden op zaterdagmiddag 20 

september. Na de koffie/thee met iets erbij heeft ons bestuurslid Henk de Boer ons mee 

genomen in de wereld van Arm en Rijk. Een klein maar select gezelschap kon genieten van 

het enthousiasme van Henk en na de nazit weer voldaan naar huis terug keren. 

 

 

Wiebe Lageveen 


