
 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2022 VAN DE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN MUSEUM HEERENVEEN 

 

BESTUUR 

Ook in 2022 waren we nog niet verlost van Corona, maar er waren gelukkig geen beperkingen meer 
voor ons Museum en voor ons als Vereniging van Vrienden. We konden er gelukkig weer op uit en 
ook weer samenkomen voor onze vergaderingen en de nodige activiteiten organiseren.  

 

Het bestuur kwam in totaal 7 keer bijeen in 2022, waarvan 1 keer specifiek om te discussiëren over 
de toekomst van De Vriend. Ook de ALV kon na 2 jaar weer fysiek plaatsvinden op 15 maart 2022. De 
opkomst was met 11 leden helaas beperkt. 
 
Het bestuur bestond in 2022 uit:   

- Hanneke Scott-Huisman (voorzitter); volgens rooster afgetreden bij de ALV 
- Hans Tiessen (penningmeester);  volgens rooster afgetreden bij de ALV 
- Aernout Borms (penningmeester); benoemd in de ALV 
- Kees van de Vooren (lid) 
- Herma Huizenga (lid) 
- Gerard Boeters (secretaris) 

Tot op heden zijn we er niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden. 
 
In 2022 waren er 820 Vrienden. 

Tijdens de ALV werd besloten om -voor het eerst sinds de invoering van de Euro in 2002-  de 
contributie te verhogen van € 15,- naar € 20,- (enkel) en van € 25,- naar € 35,-. De ALV nam ook het 
nieuwe Huishoudelijk Reglement aan. 

 

ACTIVITEITEN  

Vriend 

De Vriend is in 2022 tweemaal uitgebracht, in februari en in september. 
Nadat Hanneke Scott-Huisman zich in juli terugtrok uit de redactie, bestaat deze nu alleen nog uit 
Herma Huizinga. We vonden een redactie van 2 personen al een smalle basis, maar na het vertrek 
van Hanneke is deze basis nog smaller geworden. Ook deze vacature is helaas nog niet ingevuld. Over 
de toekomst en de vorm van De Vriend waren we al met elkaar in gesprek, maar deze discussie is dus 
nog meer opportuun geworden. 
 

Lezingen 

Gabriël Vriens heeft ook in 2022 weer een aantal muzikale lezingen gegeven. Deze lezingen trekken 
elke keer een trouw aantal leden.  
Henk Kok hield op 28 juni een lezing over het ontstaan van Heerenveen, terwijl Karst Berkenbosch op 
5 oktober een lezing hield over de Friese Waterlinie. Op 28 oktober was er een lezing door schrijfster 



Sunny Jansen over haar boek over Albertine Agnes. Deze lezingen werden georganiseerd in 
samenwerking met de Stichting Historie Heerenveen. 
 

Overhandiging Brandewijnkom 

De brandewijnkom, die eind 2021 door ons werd aangeschaft, is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 
op 16 januari feestelijk overhandigd aan de Directeur van ons Museum, Linda Palil-Trip. 

 

Overhandiging schilderij Abe Lenstra 

Tijdens de ALV konden we een ijlings aangeschaft schilderij van Abe Lenstra presenteren en 
overdragen aan het Museum. 

 

 

 

Gerard Boeters (secretaris) 

 

 

 

Heerenveen, februari 2023 

 

      


