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Vereniging van Belangstellenden in Museum 

De Lakenhal 

 

Jaarverslag 2018 

 
 

Inleiding. 

In het jaarverslag 2018 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. Net als in 2017 stond de verdere uitwerking van de plannen rond 

de toekomstige ledenwerving centraal. De VBL werd nauw betrokken bij de restauratie en 

uitbreiding van het museum.  

 

Samenstelling van het bestuur in het verslagjaar 2018. 

Voorzitter: mr. J.H.F. (Haro) Schultz van Haegen 

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

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  

 

Leden. 

Aan het eind van het verslagjaar was het ledenaantal 550. 

 

Vergaderingen 

De algemene Ledenvergadering vond plaats op 27 juni in Museum Boerhaave Leiden. 

Aansluitend hield conservator Christiaan Vogelaar een lezing over "Een 

verwaarloosd meesterwerk: Lucas van Leydens Christus en de blinde van Jericho uit de 

Hermitage". 

Er waren ongeveer 50 leden aanwezig. 

Een extra ingelaste algemene Ledenvergadering vond plaats op 12 september in Museum 

Boerhaave Leiden om over een voorgenomen contributieverhoging te besluiten. Er waren 39 

stemgerechtigde leden aanwezig. 

Meta Knol gaf die dag eveneens een Vriendenlezing over de restauratie en uitbreiding van 

Museum De Lakenhal.  

 

Het bestuur vergaderde in 2018 zes maal: 14 januari, 28 maart, 21 juni, 17 oktober, 27 

november en 16 december.  

 

Erfenis mevrouw C.R. van Steijn 

De VBL is in 2018 erfgenaam geworden van mevrouw C.R. van Steijn. Mevrouw Van Steijn 

heeft de VBL een fors bedrag nagelaten, dat naar verwachting meerdere miljoenen bedraagt. 

De afwikkeling van de nalatenschap zal in 2019 plaatsvinden.  
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De definitieve besluitvorming over de bestemming van de gelden zal eveneens in 2019 

plaatsvinden, waarbij de gedachten binnen het bestuur uitgaan om een deel te bestemmen 

voor de restauratie en een ander deel in een separaat fonds op te nemen.  

 

Het bestuur van de VBL kijkt met ontroering, respect en genoegen terug op de bijzondere 

band die in de loop van jaren met mevrouw Van Steijn werd opgebouwd en gedenkt haar 

graag op gepaste wijze met de instelling van het Van Steijn Fonds. 

 

 

Ledenwerving. 

Ook dit jaar werd veel tijd besteed aan de voorbereiding van de ledenwervingscampagne die 

rond de heropening van het museum van start zal gaan.  

 

Contributieverhoging 

Tijdens een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering werd met grote meerderheid van 

stemmen besloten de contributiebedragen per 1 januari 2019 als volgt te verhogen: 

• Eenpersoonslidmaatschap: 45 euro 

• Partnerlidmaatschap: 75 euro 

• Gezinslidmaatschap: 100 euro 

Digitalisering communicatie met leden. 

Het bestuur zette als vorige jaren alles op alles om nieuwe leden alleen nog maar digitaal te 

bedienen. 

In 2018 werden voor het eerst een drietal digitale nieuwsbrieven, exclusief voor leden van de 

VBL, per email uitgestuurd. Tevens ontvingen leden (pers) berichten vanuit het museum. 

 

Jubileumboek. 

Het bestuur heeft in 2017 besloten om een jubileumboek uit te brengen en in 2018 is 

voortvarend gewerkt aan het museumboek. Het wordt ontwikkeld door het Museum De 

Lakenhal, de VBL draagt bij aan de financiering. De leden van de VBL kunnen het boek in 

2019 tijdelijk met aanzienlijke reductie kopen en worden uitgenodigd bij de overhandiging 

van de eerste exemplaren. 

 

Restauratie en uitbreiding van het museum. 

In het verslagjaar werd voortvarend aan het project gewerkt en lag het werk op schema, zowel 

op financieel gebied als wat betreft de tijdsplanning. 

Op 16 maart 2018 is het “hoogste punt” van de nieuwbouw op feestelijke wijze gevierd. 

Museumdirecteur Meta Knol en wethouder Robert Strijk onthulden een lofdicht over Museum 

De Lakenhal op een groot geveldoek aan de bouwsteiger. Het gedicht ‘Laken’ is geschreven 

door voormalig Leids stadsdichter Wouter Ydema. 

Vanaf 1 mei is de gevel van de 17e-eeuwse ‘Laecken-Halle’ is weer in oude luister hersteld 

en zichtbaar terwijl ernaast de nieuwe gevel van het museumcafé is verrezen.  

 

Financiële zaken. 

Zie hiervoor het financiële verslag en bijbehorende toelichting. 

 

VBL-activiteiten in 2018. 

Op 12 september 2018 werd in Rijksmuseum Boerhaave door Meta Knol, directeur Museum 

De Lakenhal, een vriendenlezing over de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal 

gehouden. 
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Tijdens de extra ALV werd een korte film van kunstenares en buurtbewoner Marlies van 

Boekel getoond met als titel “Interesting noises and movements from my backyard”. 

 

 

 

 


