Jaarverslag over het kalenderjaar 2021

De 3 genomineerden voor De Scheffer 2022: Sam Hersbach, Niek Hendrix en Afra Eisma

Vereniging Dordrechts Museum
P/a Museumstraat 40
3311XP Dordrecht
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl
KvK-nummer 40321020
ANBI-status en fiscaal nummer is 55.80.079
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Voor u ligt het Jaarverslag 2021. Het bestaat uit twee delen:
1. Bestuur, organisatie en activiteiten
2. Financiën
Deel 1. Bestuur, organisatie en activiteiten
Het bestuur
Samenstelling van het bestuur in 2020:
De heer ir. J.G. (Jasper) Meijer
aangetreden 15 juni 2016,
herbenoemd juni 2020
einde termijn mei 2024

voorzitter

De heer mr. R.P.N. (Richard) Coenraad
aangetreden 19 juni 2019,
einde eerste termijn juni 2023

secretaris

Mevrouw M. (Marleen) Bartelts-Schilt, MSc
aangetreden juni 2020,
einde eerste termijn mei 2024

penningmeester

De heer N. (Niels) Zegers
aangetreden juni 2020,
einde eerste termijn mei 2024

bestuurslid activiteiten

Mevrouw dr. C.M. (Neeltje) Mooij
aangetreden 15 juni 2016;
herbenoemd juni 2020
einde tweede termijn mei 2024

bestuurslid PR en ledenwerving,
Nationale kunstprijs De Scheffer en
regionaal (aankoop)beleid vanuit het
Schefferfonds

Mevrouw N.C. (Nelleke) Smits-Oerlemans
aangetreden 13 juni 2018,
einde eerste termijn juni 2022

bestuurslid sponsoring
en aantrekken jonge(re) leden

De functie van bestuurslid is onbezoldigd.
Het bestuur heeft in 2021 acht keer vergaderd. In verband met de COVID-19 maatregelen heeft het
bestuur voornamelijk digitaal vergaderd. Rode draad tijdens de bestuursvergaderingen was de
implementatie van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: WBTR) die per 1 juli 2021 van
kracht is. De nieuwe wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik
van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.
Op 7 juli 2021 vond er een feestelijke VDM-avond in het Dordrechts Museum plaats waarin ook de
herziene bruikleenlijst met ruim 3000 kunstwerken van de VDM-collectie werd ondertekend door
wethouder van cultuur de heer P. Sleeking en onze voorzitter.
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Ondertekening herziene bruikleenlijst VDM-collectie
Op 22 oktober 2021 heeft het bestuur een heimiddag gehouden in Amicitia. Deze heimiddag stond in
het teken van de WBTR en het VDM-visiedocument 2020-2023 Verrijken en Doorgeven.
Representatie bestuur
Vanwege agendatechnische redenen heeft het periodiek bestuurlijk overleg met de wethouder
cultuur in het kader van de bruikleenovereenkomst tussen VDM en de gemeente dit jaar niet
plaatsgevonden. Het overleg vindt plaats in januari 2022. Bij dit overleg zullen aanwezig zijn
wethouder de heer R. van der Linden, de zakelijk directeur van het Dordrechts Museum, onze
voorzitter en secretaris aanwezig zijn. Op 23 september 2021 is VDM door de stedelijke VVD-afdeling
in het zonnetje gezet als ‘Dordtenees van de week’. De oorkonde vermeldt: ‘Als Dordtse VVD zijn we
trots op deze vereniging die zeer betrokken is bij het heden en oog heeft voor het verleden en zich
met trots Dordtenees van de week mag noemen’.

Adviseur van het bestuur
De heer drs. P.J. Schoon, artistiek directeur Dordrechts Museum

algemeen adviseur

Ereleden
De heer drs. J. de Groot (2002)
Mevrouw G. Bloemendal-ter Horst (2016)
VDM-restauratiefonds
Tijdens de ALV van 2020 is het VDM-restauratiefonds ingesteld ten bedrage van 50.000,- euro. De
Vereniging Dordrechts Museum acht het wenselijk dat een deel van haar eigen vermogen wordt
aangewend ter ondersteuning van de restauratie van de eigen collectie in aanvulling op artikel 9 van
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de bruikleenovereenkomst, waarin is bepaald dat de gemeente verplicht is de werken met
inlijstingen goed te onderhouden, daaraan alle nodige herstel- en restauratiewerkzaamheden te
doen verrichten. Met het oprichten van dit restauratiefonds tracht het bestuur de collectie van de
vereniging in betere conditie te brengen en te houden teneinde deze te kunnen tonen aan
toekomstige generaties. Het VDM-restauratiefonds is daarom bedoeld om bij te dragen aan
restauraties van kunstwerken uit de collectie die eigendom zijn van de VDM en in bruikleen zijn
gegeven aan de Gemeente Dordrecht.
In 2021 heeft het bestuur geen aanvraag ontvangen van het Dordrechts Museum.

Schefferfonds
Nationale kunstprijs De Scheffer
In 2021 was de inschrijving geopend voor de De Scheffer 2022. Dit jaar konden kunstenaars zich voor
het eerst online aanmelden. Dit jaar hebben zich 89 kunstenaars aangemeld.
De jury bestond dit jaar uit vier leden:
• Mevrouw Wilma Sütö, conservator moderne hedendaagse kunst DM
• Mevrouw Mirjam Westen, conservator hedendaagse kunst Museum Arnhem
• Mevrouw Susanna Inglada, winnaar De Scheffer 2020
• De heer Paul van der Eerden, Dordtse kunstenaar
• Mevrouw dr. Neeltje Mooij, voorzitter (zonder stem)
Op 22 oktober 2021 vond door de jury de selectie plaats in het auditorium van het Dordrechts
Museum. De genomineerden zijn: Afra Eisma, Sam Hersbach en Niek Hendrix. De winnaar wordt
bekendgemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling 22 mei 2022.

Selectie van de Scheffer-inzendingen door de jury
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Het regionaal curatorenprogramma
Met het curatorenprogramma worden Dordtse kunstenaars in contact gebracht met deskundigen uit
de kunstwereld, om kennis en ervaring uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan een galeriehouder, een
kunstcriticus, een curator van een museum, of een meer ervaren kunstenaar. Zij bezoeken de
regionale kunstenaars in hun atelier en gaan met hen in gesprek over hun werk en professionele
ontwikkeling. Kunstenaars, die een atelier in Dordrecht hebben en op professionele basis met kunst
bezig zijn komen in aanmerking.
In samenwerking met Dordrechts Museum (Judith Spijksma conservator moderne en hedendaagse
kunst en projectadviseur Linda Dekkers) waren de volgende curatoren uit de kunstwereld
uitgenodigd en bereid gevonden om aan het programma deel te nemen:
•
Niek Hendrix, beeldend kunstenaar en oprichter van het webmagazine Lost Painters
•
Julia Geerlings, curator en directeur A Tale of a Tub, Rotterdam
•
Jaring Dürst Britt, oprichter en directeur galerie Dürst Britt & Mayhew, Den Haag
•
Marleen Hartjes, Van Abbemuseum Eindhoven
•
Manuela Klerkx, kunstagent en auteur
•
Robert Zandvliet, beeldend kunstenaar
De uitvoering was in november 2020 afgelast i.v.m. coronamaatregelen en werd uitgevoerd in
november 2021. In deze eerste (proef)editie werden 24 Dordtse kunstenaars (alle leeftijden en
verschillende kunstdisciplines) zoveel mogelijk naar hun keuze gekoppeld aan 1 of 2 curatoren. De
uitvoering vond plaats op 24 november – 29 november – 1 dec – 3 dec. Als gevolg van ziekte van 1
curator is het programma niet volledig uitgevoerd.
De selectiecommissie bestaat uit de volgende personen:
• Mevrouw dr. Neeltje Mooij, namens het VDM-bestuur, voorzitter en organisatie
• Mevrouw drs. Judith Spijksma, conservator moderne en hedendaagse kunst van het DM
• Mevrouw Linda Dekkers, scout en adviseur projectaanvragen
De vereniging heeft naast de organen van het bestuur en de ALV nog een aantal commissies. Deze
wordt hieronder nader besproken.
Kascommissie
Mevrouw V. de Waard treedt na twee jaar af als lid van de Kascommissie; in haar plaats wordt, naast
de heer J.W. Spijkman, tevens de heer N. de Neef, als lid benoemd op de algemene ledenvergadering
van 19 mei 2021.
Financiële commissie
Leden: Marleen Bartelts-Schilt (voorzitter), Carel Polak en Kees Ripzaad.
De financiële commissie adviseert de penningmeester over de financiën en het vermogen van de
vereniging. Advisering heeft in 2021 specifiek plaatsgevonden ten aanzien de bancaire
aangelegenheden, de beleggingen (conform het beleggingsreglement) en het Schefferfonds.
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Ledenadministratiecommissie
Leden: Richard Coenraad (voorzitter), Jos Faaij en Nico Mookhoek.
De ledenadministratie komt vaak op woensdagochtend bij elkaar op de zolder van het Dordrechts
Museum om mutaties te verwerken en welkomstpakketten te verzenden. Ook dit jaar heeft de
commissie rond de jaarwisseling alle pasjes naar de leden verzonden.
Per 1 januari 2021 was het aantal leden 1006. Dit aantal is gelijk gebleven per 31 december 2021. Er
werden 70 lidmaatschappen beëindigd.
Activiteitencommissie
Leden: Niels Zegers (voorzitter), Ans van Baal-Clijsen, Anneke Bakker en Joes van Lenten.
De activiteitencommissie heeft een uitdagend jaar achter de rug. Vanwege Corona konden speciale
excursies niet worden georganiseerd en hebben we vijf activiteiten moeten annuleren. De speciaal
na Corona in de zomer georganiseerde gratis avondopenstelling met diverse activiteiten, waarbij
onder andere het mede dankzij VDM gerestaureerde schilderij van Benjamin Cuyp werd getoond, viel
goed in de smaak.
In totaal hebben we 378 deelnemers aan de verschillende activiteiten mogen ontvangen met
gemiddeld 54 deelnemers per activiteit.
Datum

Activiteit

Aantal deelnemers

20-01-21
15-06-21
07-07-21
21-07-21
31-08-21
15-09-21
11-11-21

Voorbereidingen in het Licht van Cuyp
Film A night at the Louvre
Speciale VDM avond museum
Dordrecht de Stad van Cuyp
Navolgers van Cuyp
Een monument voor BKR Gorcums museum
Elisabeth en de Vloed

27
66
105
48
46
25
61

Commissie Public Relations
Leden: Neeltje Mooij (voorzitter), Marijke van Vliet (teksten), Peter van de Nieuwendijk (website),
Ellen Nederlof (Facebook/teksten), Joes van Lenten (verspreiden folders/ledenwerving) en
Annemarie van Huis (interviews, fotografie)
De commissie heeft onder meer de navolgende werkzaamheden verricht:
Ledenwerfacties:
• Acht Facebookcampagnes in 2021.
• Waltmann Makelaars: VDM-proeflidmaatschap cadeau aan klanten.
• Afgelast i.v.m. Corona: Welkom nieuwe leden/interesse dag 24 maart/23 november,
ledenwerving bij cursisten Dordtologie, ledenwerving bij VVV/entree Dordrecht: ‘gast in
eigen stad’
• Nationaal museumweekend 24-25 april 2021: coronasafe boven aan de trap van DM
• Monumentenweekend 10-11 september 2021: Coronasafe, op afstand, in de hal bij
Art&Dining
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•
•

Zomeractie via ‘in de buurt’ promoten VDM.
Gebruik van VDM QRcode naar het filmpje op de website en de nieuwsbrieven.

Communicatie met de leden:
• 16 digitale nieuwbrieven via LaPosta
• Vier kwartaalberichten
• Via website activiteiten/verslagen van activiteiten/nieuws/kwartaalberichten plaatsen
Social Media:
De Facebookpagina van VDM heeft 618 volgers.
De Instagrampagina van VDM heeft 525 volgens en 350 volgend.
Volgend: m.n. jonge veelbelovende kunstenaars genomineerd voor diverse prijzen om ze te kunnen
bereiken voor het promoten van De Scheffer.
Commissie Kunstclub078
Leden: Nelleke Smits-Oerlemans (voorzitter), Jasmijn de Koning-Cooymans, Maaike Haasnoot,
Eveline Sprenger, Mandy Sharabani, Niels van Lopik en Richard Coenraad.
Het doel is jongere mensen naar het museum te trekken en vooral te verbinden. Idee is een
levendige vriendenclub van kunstliefhebbers met als rode draad Het Dordrechts Museum.
Vanwege COVID-19 kon er maar één borrel worden georganiseerd op 3 oktober 2021. Deze middag
stond in het teken van het kunstproject: ‘rivier, boot, stad’

Het kunstproject — bestaande uit drie fases — is de verbeelding van het verhaal van een
binnenvaartschip dat door zijn schipper en diens familie door de polders werd getrokken door laag
water. Het kunstwerk wordt in opdracht van de gemeente Dordrecht en het Dordrecht Museum
uitgevoerd door kunstenaar Edward Clydesdale Thomson. Gemeente en kunstenaar hebben met veel
enthousiasme de aanwezigen meegenomen met hun verhaal.
Commissie Engelandreis
Leden: Reinder Eggens (voorzitter), Nelleke Smits-Oerlemans, John Reijnders en Jos Faaij.
In 2021 heeft de commissie naar aanleiding van COVID-19 helaas moeten besluiten de reis af te
lasten.
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Sponsors
VDM is de volgende organisaties zeer erkentelijk voor hun ondersteuning in 2021:
• Imhotep
• Bahlmann Mode
• Travel Store
• Waltmann Makelaars
• Argus Services
• Drukkerij Rad
• Multicopy
• Art&Dining
• Multipost
• Rob Boon
• NestrX
•

Multicopy the communication company

De secretaris,
Richard Coenraad
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Deel 2. Financiën
Bijgesloten is de jaarrekening 2021 van de Vereniging Dordrechts Museum. De jaarrekening bevat de
financiële verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar.
Exploitatie
De baten uit contributies, sponsoring en donaties zijn in 2021 wat hoger dan in 2020. De
exploitatiekosten zijn kosten die voortvloeien uit activiteiten die samenhangen met de doelstelling
van de vereniging en de steun aan het Dordrechts Museum.
VDM-restauratiefonds
In het boekjaar 2020 is een VDM-restauratiefonds ter grootte van € 50.000,- gevormd uit het
vermogen van de vereniging. Het fonds is in het leven geroepen om een bijdrage te kunnen leveren
aan restauraties van stukken in de collectie van de Vereniging Dordrechts Museum en, alleen met
instemming van de ledenvergadering, eventueel ook aan restauraties van andere werken in de
collectie van het Dordrechts Museum. In 2021 is de ‘Aanbidding van de herders’, een werk van
Benjamin Gerritszoon Cuyp (1612-1652), gerestaureerd ten laste van het fonds.
Beleggingsresultaat
Eind 2019 is een bedrag van € 397.958,- belegd, conform het beleggingsreglement. De financiële
commissie heeft als taak om te toetsen of de voorschriften, zoals vastgelegd in het
beleggingsreglement, ten aanzien van deze beleggingen zijn uitgevoerd.
Het belegde vermogen is in de loop van het boekjaar 2020 geheel ondergebracht in het ING Select
Fund, met het profiel duurzaam neutraal. De actuele waarde van de beleggingen is op 31 december
2021 € 468.220,- en dat betekent dat er een ongerealiseerde koerswinst is behaald van € 49.229,- .
Dit bedrag is aan de herwaarderingsreserve belegd vermogen toegevoegd.
Netto resultaat
Het netto resultaat over 2021 bedroeg € 4.520,- Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen
vermogen van de vereniging.
De penningmeester,
Marleen Bartelts-Schilt
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