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Vereniging van Belangstellenden in Museum 

De Lakenhal 

 

Jaarverslag 2019 

 
 

Inleiding en VBL-activiteiten 

In het jaarverslag 2019 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.  

In 2019 vonden een aantal bijzonder gebeurtenissen plaats. In april ontving de VBL een 

koninklijke erepenning uit handen van Commissaris van de koningin Jaap Smit ter 

gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de VBL. Ook werd het jubileum cadeau, het 

“kloeke” boek De Lakenhal,  door Voorzitter Haro Schultz van Haegen overhandigd aan 

burgemeester Lenferink, commissaris van de Koning Jaap Smit, museumdirecteur Meta Knol 

en cultuurwethouder Yvonne van Delft. Het boek beschrijft 145 jaar Lakenhal in Leiden. 

 

In juni vond de feestelijke opening van het museum plaats, en vanaf toen konden alle 

vrienden weer eindelijk naar hun museum.  De maand november bracht nog twee 

evenementen, te weten een exclusieve preview voor de tentoonstelling De jonge Rembrandt- 

Rising Star en het Eeuwfeest, waarbij we zo’n 250 vrienden hebben mogen ontvangen. Het 

was een avond vol muziek, dichtkunst, art talks en een culinaire art performance (choco jazz) 

 

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. De VBL is voornemens een periodieke Carla van Steijn lezing in te stellen ter 

nagedachtenis aan deze bijzondere schenkster. 

 

Ledenwerving en Leden 

Ook dit jaar werd veel tijd besteed aan ledenwervingscampagne die vanaf de opening nieuw 

leven werd ingeblazen. Aan het eind van het verslagjaar was het ledenaantal 659 leden (154 

nieuwe leden en 36 opzeggingen). Dit is een groei van 20%.  

 Het bestuur blijft zich samen met het museum beraden over de beste mogelijke manieren om 

nieuwe leden aan te trekken. 

 

Communicatie met leden 

Vanaf medio 2019 gaat de communicatie met de leden geheel digitaal. Dit geldt voor 

nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen. Er werden 4 vrienden nieuwsbrieven 

verstuurd. 

 

Vergaderingen 

De algemene Ledenvergadering vond plaats op 29 mei in Rijksmuseum van Oudheden te 

Leiden. Aansluitend hield assistent-conservator Frank de Hoog een lezing over J.C van 

Overvoorde, oud conservator en directeur van het museum. 
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Het bestuur vergaderde in 2019 negen-maal: 23 januari, 13 februari, 24 april, 17 juli, 11 

september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 27 november.  

 

Financiële zaken. 

Zie hiervoor het financiële verslag en bijbehorende toelichting. 

 

Samenstelling van het bestuur in het verslagjaar 2019 

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 

 

 

 

 


