Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof
Jaarverslag 2021
Het bestuur van de vereniging bestond uit Ronald van Bruggen (voorzitter), Frans Poelwijk
(penningmeester), Maryan Schrover (secretaris), Babette Degraeve, Elise Jacobs (vanaf
april), Mannick Wolters (tot november) en Katja Zee. Marc Hendrikse zorgde voor de
verslaglegging van de zes bestuursvergaderingen en voor het Vriendensecretariaat. Hedwig
Saam was zoveel mogelijk aanwezig tijdens de vergaderingen om nieuws uit het museum
toe te lichten. In 2021 telde de Vriendenvereniging ongeveer 560 leden, waaronder 210
gezinslidmaatschappen en 150 lidmaatschappen voor het leven.
In 2021 ontvingen de Vrienden driemaal de nieuwsbrief met nieuws over recente
aanwinsten, onbekende objecten uit de depots, activiteiten, de tentoonstellingsagenda en
exclusieve aanbiedingen in de Museumwinkel. Ook verscheen er een interview met architect
Ben van Berkel. De Vriendennieuwsbrief wordt per post toegestuurd aan alle Vrienden en
ook beschikbaar gesteld voor de bezoekers van het museum. De communicatie met de
leden is voor het overige in toenemende mate digitaal.
Het bestuur heeft zich ingespannen om ondanks de beperkingen toch een aantal activiteiten
te organiseren. Begin dit jaar ontstond de actie Tekenen voor het museum. Het betrof een
oproep van de Vriendenvereniging om het museum te steunen en een hart onder de riem te
steken in corona tijden. Prachtige ingezonden tekeningen waren het resultaat.
In juni werd een drukbezochte Vriendenmiddag georganiseerd bij de tentoonstelling De Pest.
Voorafgaand daaraan was er een primeur voor museum en Vriendenvereniging: de eerste
digitale rondleiding door de tentoonstelling De Pest, die zo lang de deuren gesloten moest
houden, werd aan de Vrienden aangeboden.
Eind september vond er een rondleiding plaats in de 60-jarige Nijmeegse Schouwburg, waar
ook een tentoonstelling ingericht was. Curator van deze tentoonstelling Ingrid Oostendorp
leidde een groep Vrienden rond.
Een speciale Vriendenontvangst ter gelegenheid van de tentoonstelling Rettet den Wald!
vond plaats in oktober, met een lezing van Anne Berk, de gastcurator van deze
tentoonstelling.
De Algemene Leden Vergadering kon dit jaar niet in het museum plaatsvinden, daarom is de
goedkeuring van de stukken in 2021 via een digitale mailing in april verlopen, waaronder de
voordracht voor een nieuw bestuurslid, Elise Jacobs.
Naast de lopende zaken heeft het bestuur in het najaar het traject weer opgepakt om
Vrienden intensiever te betrekken en te werven in de aanloop naar de verbouwing van het
museum. Ook plannen voor fondsenwerving maken deel uit van deze aanpak waaraan
samen met het museum wordt gewerkt.

