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Jaarverslag secretaris over de periode juni 2015 - juni 2016  

 

Het bestuur 

Het bestuur bestond in deze periode uit: 

 

Mevrouw G. Bloemendal – ter Horst   Voorzitter 

aangetreden 1 juli 2004; aftredend    

 

Mevrouw L.D.H. Arlman – Rosier    Secretaris 

aangetreden 15 juni 2011, herbenoemd juni 2015, 

einde termijn juni 2019 

 

De heer J. M. Reijnders     Penningmeester 

aangetreden 26 juni 2006; einde termijn juni 2018 

niet herbenoembaar 

 

Mevrouw J.L.M. van Benthem – den Bakker   Bestuurslid, speciaal belast met   

aangetreden mei 2008; aftredend     sponsoring    

 

Mevrouw K. van Hoorn – van Dam    Bestuurslid, speciaal belast met   

aangetreden 27 juni 2012; einde termijn juni 2016   activiteiten 

herbenoembaar         

      

De heer P.J. Schoon, directeur Dordrechts Museum, is adviseur van het bestuur en woont als zodanig de 

bestuursvergaderingen zoveel mogelijk bij. Bij verhindering wordt de voorzitter in bilaterale overleggen bijgepraat. 

Mw. A. van de Vijver-Hobijn en de heer Th. Okkerse zijn adviseurs kunsten van het bestuur. Zij zijn onder meer 

betrokken bij De Scheffer(aankoop).     

  

Overleggen 

Het bestuur heeft tussen juni 2015 en nu acht keer vergaderd. Het bestuur heeft op 13 april 2016 een Beleidsplan 

vastgesteld. Dit Beleidsplan vormt als het ware de vertaalslag van de statuten – de juridische basis - naar de 

dagelijkse praktijk, vastgelegd in het Werkplan 2014 – 2016 ‘Betrekken en betrokken houden’. Dit Werkplan bevat 

concrete doelen en werkafspraken. De uitvoering geschiedt samen met  de werkgroepen en commissies. Er zijn 

werkgroepen ledenadministratie, financiën &  financiële administratie, activiteiten, public relations & ledenwerving, 

vouwen & verzenden en Scheffer(aankoop). Deze werkgroepen komen in wisselende frequentie bij elkaar. 

Regelmatig wordt de uitvoering van het werkplan tegen het licht gehouden. Bestuur en werkgroepen streven 

ernaar de werkprocessen zodanig te stroomlijnen dat de onderlinge samenwerking enerzijds en de samenwerking 

met Dordrechts Museum anderzijds steeds gesmeerd verloopt.  

 

In elke werkgroep of commissie is ten minste één bestuurslid actief. Dit zijn: 

Public relations en ledenwerving:   mw. G. Bloemendal – ter Horst  

Ledenadministratie:    mw. L.D.H. Arlman – Rosier 
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Financiën en financiële administratie:  de heer J.M. Reijnders 

Sponsoring:     mw. J.L.M. van Benthem – den Bakker 

Activiteiten:     mw. K. van Hoorn – van Dam 

Vouwen en verzenden:    mw. G. Bloemendal – ter Horst  

Scheffer(aankoop)    mw. G. Bloemendal – ter Horst 

 

Daarnaast is er een speciale werkgroep geformeerd die de viering van 175 jaar VDM voorbereidt. Hierbij zijn 

zowel de voorzitter als de penningmeester betrokken. De voorzitter, ondersteund door leden van de werkgroep 

PR, is op persoonlijke titel actief in de Mijlpalen op weg naar 2020.  

 

Zoals tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering aangekondigd, heeft het bestuur – eveneens op 13 april – 

een eenvoudig Beleggingsstatuut vastgesteld, waarin kaders worden gegeven met betrekking tot de hoogte van 

het te beleggen bedrag, de informatievoorziening aan het bestuur en de mogelijkheid tot onmiddellijke 

beëindiging van de belegging.  

 

Representatie 

Het bestuur, vertegenwoordigd door één of meer bestuursleden, heeft de vereniging bij tentoonstellingen in de 

Dordtse Musea en bij stedelijke culturele activiteiten vertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor de overleggen in de 

diverse stedelijke Platforms.   

 

Samenwerking met de stad 

Een delegatie uit het bestuur overlegt in beginsel twee keer per jaar met de wethouder die verantwoordelijk is 

voor cultuur over het beleid van de gemeente en dat van VDM. In het overleg van 22 april 2016 is er van de kant 

van VDM informatie gegeven over de op handen zijnde veranderingen in de bestuurssamenstelling, de concept-

agenda van het nieuwe bestuur, het Beleidsplan en het Beleggingsstatuut en een eventuele bijdrage in de kosten 

van VDM aan DM. Van de kant van de gemeente is informatie gegeven over de beschikbaarheid van 

gemeentelijke middelen. . 

  

Mijlpalen op weg naar 2020  

De deelnemers aan de ‘Mijlpalen’ zijn volop bezig aan de uitwerking van activiteiten rond het thema  

Beeldenstroom – Woordenstorm. In de stad bruist het van de ideeën.   

 

Samenwerking met de Stichting Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum 

Nadat in november 2014 beide voorzitters afspraken hadden gemaakt over intensivering van de samenwerking, 

zijn de besturen van beide organisaties bij elkaar geweest om kennis met elkaar te maken en hun bereidheid tot 

samenwerking te bevestigen. De voorzitters zijn in maart 2016 weer bijeen geweest.   

 

Samenwerking met de musea 

Voor de samenwerking met de musea kunnen we kortheidshalve verwijzen naar de jaarverslagen van de 

afgelopen jaren; de samenwerking is op alle niveaus in één woord uitstekend. De directeur van DM woont zoveel 

mogelijk de onze bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een belangrijke adviserende stem. Eens per zes 

weken heeft de voorzitter bilateraal overleg met de directeur.  Op het niveau van de werkgroepen is er prettig en 

constructief contact met medewerkers van DM. Voor onze activiteiten kunnen we rekenen op medewerking van 

museummedewerkers; de leden- en financiële administratie maken gebruik van een ruimte in het kantoor van het 

DM en de werkgroep vouwen en verzenden maakt gebruik van de educatiezolder. Onze leden hebben op vertoon 

van de ledenpas gratis toegang tot alle locaties van DM en genieten soms een voorkeursbehandeling bij 

openingen en exposities. Onze leden stimuleren als  ambassadeurs het bezoek aan en de bekendheid van de 

Dordtse musea en verzetten als vrijwilligers veel werk in en voor de musea.  

 

De Scheffer 

De Schefferwinnaar 2015 was Joost Krijnen. De voorbereidingen voor de tweejaarlijkse Schefferaankoop, later dit 

jaar, zijn in gaande.  

 

Legaat Mw. Roetie Dekker 

Voorjaar 2015 is een van onze leden, mw. Roetie Dekker, overleden. In haar testament had zij een bedrag van  

€  35.000,-- gelegateerd aan onze vereniging. In nauw overleg met het Dordrechts Museum zijn daarvan twee 

werken van Ina van Zyl en een van Toon Verhoef aangekocht. Dit is overeenstemming met de wens van mw. 
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Dekker, dat zij een tastbare herinnering zou nalaten in de vorm van een of meer werken van na 1950. Beide 

werken zijn toegevoegd aan de collectie VDM.  

 

Ledenaantal 

In juni 2015 bedroeg het aantal leden 1046 en op het moment van opstellen van dit jaarverslag 1060. In de 

tussenliggende periode hebben we er 60 nieuwe leden bij gekregen, hebben er 38 leden opgezegd en zijn er 8 

leden overleden. Per saldo is er dus sprake van een stijging met 14 leden.  

 

Activiteiten 

In de periode juni 2015- juni 2016 zijn de volgende activiteiten voor de leden georganiseerd: 

 

17 juni 2015    Algemene Ledenvergadering: volgens presentielijst 63 leden en 19 

     partners 

 

24 juni 2015    Natuurmonumenten en Haagse School: 34 deelnemers 

 

14 juli 2015    Van de kunst en de rand: 33 deelnemers 

 

Periode 2015 - 2016   Bij de Bijzondere Ontmoeting bij het Babbelstuk 32 deelnemers.

  

26 augustus 2015   Atelierbezoek Wijnstraat 119: 42 deelnemers  

 

18 en 25 september 2015   Najaarsexcursie naar Antwerpen: 97 deelnemers 

 

27 oktober 2015    Anders kijken naar kunst: 40 deelnemers 

 

26 december 2015   Kerstconcert: 138 deelnemers 

 

23 januari 2016    Lezing over en bezoek aan de Kaiyo Maru: 48 deelnemers 

   

2 maart 2016    Schalcken en dineren bij kaarslicht: 88 deelnemers  

 

26 april 2016    Uit liefde voor de stad:  73 deelnemers 

 

19 mei en 16 juni 2016   Voorjaarsexcursie naar Schiedam en Rijswijk 100   

     deelnemers (verwachting; bij het opstellen van dit verslag moest de 

     tweede excursie nog plaatsvinden) 

 

 

 

http://www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/activiteiten/agenda/breitner-als-schilder-en-fotograaf

