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Inleiding 
Museum Heerenveen vertelt en toont o.a. het verhaal van Heerenveen. De bezoeker 
maakt hierbij een reis door de geschiedenis van Heerenveen met in iedere kamer 
een nieuwe ervaring. Museum Heerenveen wordt het huis van de Friese droom. De 
dromen gaan over leven en werk van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, dominee 
Annie Zernike, Oranjewoud als het Versailles van het Noorden en de sport.  
 
De Vereniging Vrienden van Museum Heerenveen heeft als taak materieel en 
immaterieel steun te verlenen aan Museum Heerenveen. In goed overleg met de 
directie en het bestuur van Museum Heerenveen speelt de Vereniging in op de 
wensen en doelstellingen van het Museum en bepaalt zij de wijze waarop steun 
wordt verleend. In het hier beschreven Beleidsplan 2023-2026 wordt de doelstelling 
uiteengezet met de middelen om die te bereiken. Ook worden de activiteiten 
beschreven die de Vereniging in de komende vier jaar zal ontplooien. 
 

Doelstelling 
De Vereniging heeft ten doel, het verlenen van steun aan Museum Heerenveen, het 
bevorderen van de publieke belangstelling en het vergroten van het draagvlak voor 
het Museum in Heerenveen en daarbuiten. 
De vereniging wil dit doel bereiken door: 

- het verkrijgen van gelden ter financiering van de activiteiten om de doelstelling 
te bereiken 

- het organiseren van lezingen, excursies en andere voorkomende activiteiten. 
- het bevorderen van de uitbreiding en verfijning van de verzameling van het 

museum in overleg met de directie van het museum 
- het bevorderen van kennis van de (cultuur)historie van Heerenveen 

het informeren van de leden d.m.v. de website, een digitale nieuwsbrief en het 
verenigingsblad Vriend over aangelegenheden betreffende Museum 
Heerenveen en de Vereniging 

- het zoveel mogelijk samen te werken bij haar activiteiten met andere culturele 
 instellingen 
 

Activiteiten 
De Vereniging Vrienden van Museum Heerenveen, opgericht in 1989, is een actieve 
club en heeft momenteel ca. 800 leden. Dit aantal is in de afgelopen vijftien jaar 
aanzienlijk verminderd; van 1.350 leden in 2007 naar het huidige aantal.  
Het bestuur van de Vereniging wil deze afkalving stoppen en via een concreet plan 
van aanpak nieuwe Vrienden voor de Vereniging werven. Hierbij gaat de aandacht 
vooral uit naar personen in de leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar, want uit onderzoek is 
gebleken dat in de laatste groep de meeste interesse voor een lidmaatschap kan 
worden opgewekt.  
 
Het bestuur beraadt zich op welke wijze de interesse bij verschillende 
bevolkingsgroepen en jongeren voor het Museum en de Vereniging van Vrienden 
kan worden vergroot. Dit kan voor niet-autochtone inwoners de drempel voor 
museumbezoek verlagen en de bekendheid van Museum Heerenveen vergroten. 
Bijvoorbeeld kan onderzocht worden of asielzoekers en deelnemers aan 
inburgeringscursussen kunnen worden uitgenodigd voor een bezoek aan Museum 
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Heerenveen. Het bestuur van de Vereniging van Vrienden gaat zich beraden op hoe 
toename in het ledenbestand vergroot kan worden. 
 
Deelnemers aan activiteiten die de Vereniging organiseert zullen actiever op het 
lidmaatschap van de Vereniging worden gewezen en op de voordelen die dat biedt.  
 
Via een in 2023 te houden enquête onder de Vrienden zal het bestuur meer inzicht 
verwerven in de wensen en behoeftes en daar haar plannen en initiatieven op 
richten. Onder meer zal worden onderzocht of er in Vereniging belangstelling is voor 
excursies en een cursus kunstgeschiedenis. De introducties in de klassieke muziek 
door Gabriel Vriens voor Vrienden en belangstellenden worden in de komende 
periode voortgezet. Ook zal gekeken worden naar andere soorten lezingen naast die 
van muziek. Gedacht kan worden aan een lezing over b.v. kunstgeschiedenis of een 
ander soort lezing van Gabriël Vriens.  
 
De Vereniging werkt waar mogelijk samen met Stichting Historie Heerenveen (SHH), 
vooral voor het houden van lezingen over historische en culturele onderwerpen. 
Verder kan worden gekeken of er een nuttige samenwerking kan zijn met de andere 
Verenigingen van Vrienden van Musea in de regio. 
 
Ter vergroting van aantal bezoekers gaat het bestuur onderzoeken op welke wijze in 
en buiten de regio meer bekendheid kan worden gegeven aan Museum Heerenveen, 
zijn exposities en andere activiteiten.  Meer bezoekers kan meer Vrienden voor de 
Vereniging opleveren. Gedacht kan worden aan het plaatsen van advertenties in 
geschikte media, zoals bijvoorbeeld de Kunstkrant.  
 
Het bestuur heeft besloten toe te treden tot de Nederlandse Federatie van Vrienden 
van Musea (NFVM). Deze federatie is het platform voor museumvrienden waar 
kennis en ervaring worden uitgewisseld. Museumvrienden hebben zeer diverse 
doelstellingen, organisaties en activiteiten, maar wel met een gezamenlijk doel: het 
ondersteunen van hun museum. De NFVM ondersteunt deze museumvrienden door 
o.a. het organiseren van bijeenkomsten en beschikbaarstelling van studies en 
documenten.  
 
Tot slot heeft het bestuur het voornemen bij de eerstvolgende statutenwijziging de 
naam van de Vereniging, thans statutair, bij de Belastingdienst, KvK en bij de 
Rabobank bekend als Vereniging van Vrienden van Museum Willem van Haren, te 
wijzigen in Vereniging Vrienden van Museum Heerenveen. 
 

Financiën 
De financiële middelen verkrijgt de vereniging vooral door de jaarlijkse bijdragen van 
de Vrienden. Daarnaast dragen donateurs, schenkers, legatarissen en adverteerders 
in ons tijdschrift Vriend bij aan de financiële versterking van de Vereniging. Het 
bestuur zal Vrienden informeren over de wijze waarop schenkingen kunnen worden 
gedaan en welke belastingvoordelen de culturele ANBI-status van de Vereniging 
hiervoor biedt.  
 
Museum Heerenveen verzorgt de administratie voor de Vereniging. Hiervoor krijgt 
het museum een vergoeding. Het vermogen van de Vereniging wordt beheerd door 
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het bestuur van de Vereniging. Dit vermogen bedraagt thans ca. € 60.000. De 
penningmeester beheert de kas en houdt de financiële administratie bij. Voor 
incidentele uitgaven boven de €500 moet de penningmeester toestemming van het 
bestuur krijgen. 
 
Het bestuur stelt dat een financiële reserve van driemaal de gemiddelde jaarlijkse 
uitgaven nodig is om het voortbestaan van de Vereniging te verzekeren. 
Tegenvallers in inkomsten en uitgaven kunnen dan worden opvangen. Het meerdere 
aan vermogen kan besteed worden aan projecten van het Museum. Dit komt het 
belang en de activiteiten van het Museum Heerenveen ten goede. Jaarlijks zal het 
bestuur een bedrag vaststellen aan de hand van de financiële positie van de 
Vereniging aan het einde van het boekjaar. Financiële bijdragen van de Vereniging 
mogen echter niet ten goede komen aan de reguliere exploitatie van het Museum.  
 
Het bestuur is voornemens om in overleg met de directie een specifieke doel van 
Museum Heerenveen als project aan te wijzen en dit geheel of gedeeltelijk te 
financieren. Het kan daarbij gaan om uitbreiding van de collectie, restauratie van 
voorwerpen, de realisatie van tentoonstellingen, uit te geven publicaties of de 
aanschaffing van apparatuur of inventaris. Met zo’n bijdrage is onlangs door de 
Vereniging een brandewijnkom van een Heerenveense zilversmid uit de 17 eeuw 
aangekocht. Eerder zijn met haar bijdragen een schilderij van Abe Lenstra 
aangeschaft, een schilderij van Sjollema gerestaureerd en zijn stoelen voor het 
museumcafé aangeschaft. 
 
Voor de Vrienden is het belangrijk om te weten wat er met hun bijdrage gebeurt of 
gaat gebeuren. Een project van het Museum en de financiële bijdrage daaraan van 
de Vereniging zal jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden 
voorgelegd. Voor 2023 is een bedrag van maximaal ca. € 10.000 beschikbaar voor 
een tastbaar doel. Het bedrag dat beschikbaar komt moet jaarlijks vastgesteld 
worden. Een concreet doel moet nog onderzocht worden.  
 

Vrienden  
Uiteraard hebben de Vrienden een bijzondere relatie met Museum Heerenveen en zij 
genieten daardoor een aantal voordelen. Zij kunnen zo vaak als ze willen tijdens 
openingstijden het Museum bezoeken. Zij worden uitgenodigd voor de jaarlijkse 
vriendendag en de Algemene Ledenvergadering, waarin zij het (financiële) beleid 
van het bestuur beoordelen en mede kunnen bepalen. Verder kunnen zij met 
korting prachtige en interessante lezingen en andere activiteiten bijwonen. De 
Vrienden ontvangen twee keer per jaar het museumtijdschrift Vriend. Het bestuur zal 
onderzoeken hoe de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap van de Vereniging 
verder kan worden vergroot. 
 

Bestuur 
Momenteel is de functie van voorzitter nog steeds vacant. Het bestuur beijvert zich 
om zo snel mogelijk in de vacature te voorzien. Het nodigt Vrienden uit hiervoor 
suggesties aan het bestuur te doen. Ook zal in ons museumtijdschrift Vriend een 
(herhaalde) oproep worden gedaan.  
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Het bestuur van de Vereniging bestaat nu uit: 
Voorzitter:            vacant 
Secretaris:           dhr. Gerard Boeters 
Penningmeester: dhr. Aernout Borms 
Bestuurslid:          mevr. Herma Huizenga 
Bestuurslid:          dhr. Kees van de Vooren 
Bestuurslid:          mevr. Pieta Sloot 
 

ANBI en KvK gegevens 
Naam organisatie: Vereniging van Vrienden van Museum Willem van Haren 
Correspondentieadres: Minckelersstraat 11 
Postcode/Woonplaats: 8442 CE Heerenveen 
Telefoonnummer(s): 0513 623408 
Emailadres: vrienden@museumheerenveen.frl 
Bankrekeningnummer: NL61 RABO 0330 7262 77 
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816175974  
Website: www.heerenveenmuseum.frl/vrienden-van/vriend-worden 
De Vereniging is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 40003407. 
 


