
 

 

 

 

Jaarverslag 2020 
 

Vanwege de Coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van 

Belangstellenden in Museum De Lakenhal (vriendenvereniging VBL) uitgesteld naar september 

2021. Dientengevolge is dit concept jaarverslag nog niet aan de vrienden voorgelegd of 

goedgekeurd. 

 

Inleiding en VBL-activiteiten 

In het jaarverslag 2020 van het bestuur van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De 

Lakenhal (verder afgekort met VBL) geven wij u een overzicht van de activiteiten van de 

Vereniging over die periode.  

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van de COVID-19 Pandemie. Als gevolg hiervan 

was Museum De Lakenhal grotendeels gesloten, en kwam de aandacht noodgedwongen te liggen 

op online activiteiten.  

In bestuurlijke zin stond het jaar in het teken van vernieuwing: Haro Schultz van Haegen nam 

afscheid als Voorzitter en werd opgevolgd door Christine Robben; Vincent Verschoor trad aan en 

volgde Christine op als nieuwe Secretaris. 

Veel plannen van de VBL werden door de pandemie gedwarsboomd. Wel is er – met het oog op 

het beleidsplan 2019-2022 en ook op de verdere toekomst – met het Museum intensief 

gesproken over de waarde propositie voor vrienden, hoe het bestuur haar activiteiten beter kan 

afstemmen op de behoeften van de vrienden, om zo tevredenheid en mogelijk ook groei in 

aantallen te bewerkstelligen. Deze besprekingen zullen naar wij hopen spoedig hun vruchten 

afwerpen. 

Verschillende previews en fysieke openingen van tentoonstellingen moesten op het laatste 

moment worden afgelast. Toch kon de opening van de Claudy Jongstra tentoonstelling wel 

doorgaan en was er voor de vrienden een speciale zogenaamde goodie bag, een aardigheidje ten 

tijde van Corona. 

 



 

 

De lezingen die de VBL doorgaans organiseert moesten als gevolg van de COVID-19 Pandemie 

dit jaar online worden gehouden, via Microsoft Teams. De lezing van conservator actuele kunst 

Nicole Roepers over het oeuvre van en de tentoonstelling over Claudy Jongstra, oorspronkelijk 

voorzien op de ALV van 23 September, heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 14 Oktober. De in 

December geplande lezing van conservator kunstnijverheid Prosper de Jong kon helaas door 

omstandigheden niet doorgegaan. 

Tot onze grote vreugde heeft de VBL in overleg met het Museum in 2020 een aantal nieuwe 

stukken kunnen aanschaffen: 

(a) Een glasruit met een portret van Justus Lipsius (toeschrijving van het ruitje is onderwerp 

van nader onderzoek); 

(b) Een nieuwe lijst voor het – met bijdragen van de VBL en de Vereniging Rembrandt door 

het Museum aangekochte – schilderij ‘De schilder in zijn werkplaats’ van Gerrit Dou; en 

(c) Twee portretten van de tweeling Maria en Agatha Bartha van Heemskerk, geschilderd 

door de Leidse fijnschilder Jan van Mieris. 

Van Steijn fonds 

In 2019 is op basis van de erfenis en schenkingen van voormalig VBL lid mevrouw Carla van Steijn 

het van Steijn fonds ingesteld. Voor verder details verwijzen wij u naar het beleidsplan 2019-

2022. In 2020 zijn de voorbereidingen aangevat voor de eerste tweejaarlijkse Grote Kunst en 

Natuurshow, welke in samenwerking met de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus op 27 

Februari 2022 zal worden gehouden in de Stadsgehoorzaal. Meer informatie hierover zal worden 

gedeeld in de zomer van 2021. 

Ledenwerving en Leden 

Door de COVID-19 Pandemie kon dit jaar minder tijd besteed worden aan de geplande 

ledenwervingscampagne. Wel is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een vernieuwde strategie, 

in samenwerking met het Museum.  

Aan het eind van het verslagjaar was het ledenaantal 673 leden, een groei van 2½%.  

Communicatie met leden 

Sinds 2019 gaat de communicatie met de leden geheel digitaal. Middels veertien digitale 

berichten heeft de VBL in 2020 contact gezocht met de vrienden. Deze berichten omvatten 

(a) nieuwsflashes over nieuwe aankopen, speciale acties voor leden, en bijzondere 

ontwikkelingen op het Museum,  

(b) uitnodigingen voor openingen en lezingen, en  

(c) nieuwsbrieven met meer verdieping en aanvullende informatie.  



 

 

 

Om de vrienden met de feestdagen een hart onder de riem te steken, werd alsnog een prachtige 

kerstkaar verstuurd, naar een ontwerp van Harm Kamerlingh Onnes uit 1959. 

Vergaderingen 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond digitaal plaats op 23 mei, via Microsoft Teams. 

Aansluitend was er lezing gepland over het oeuvre van Claudy Jongstra door conservator actuele 

kunst Nicole Roepers, maar deze moest helaas door technische problemen worden uitgesteld. 

Het bestuur vergaderde verder in 2020 zes maal: 15 januari, 4 maart, 22 april, 10 juni, 2 

september en 12 november. 

Financiële zaken 

Zie hiervoor het financiële verslag en bijbehorende toelichting. 

Samenstelling van het bestuur in het verslagjaar 2020 

Voorzitter: mr. drs. C.G.H. (Christine) Robben 

Secretaris: drs. V. (Vincent) Verschoor 

Penningmeester: mr. D. (Dick) Catoen 

Ledenadministrator: mevrouw L.D. (Louise) Tromp-Genang 

Leden: 

De heer G. (Geert) Crielaard 

Mr. R.H. (Roel) Breedveld 

De heer A.C. (Alexander) Geertsema 

De heer H.E.G.M. (Hein) van Woerden 


