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VOORWOORD BESTUUR

Wat een jaar. Het Drents Museum is in 2020 voortvarend van start 
gegaan. Overvallen door de coronacrisis moest het museum tot drie 
keer toe zijn deuren sluiten; in totaal vier maanden lang. 
 
Het aanpassen van de tentoonstellingsagenda, activiteiten, 
evenementen en educatieve programma’s, maar ook 
thuiswerken, coronaproof bezoekers ontvangen, online ticketing,
beveiliging, schoonmaak, collectiebeheer, art handling, 
communicatie en financiën; op alle vlakken moest heel snel, heel 
veel worden besloten en georganiseerd. Dat is gelukt.
Door steeds bij te stellen, maar ook door te anticiperen en overal 
nieuwe kansen in te zien.
 
De Stichting Steunfonds Drents Museum heeft een actieve 
functie: het museum ondersteunen in de breedste zin. Dat biedt 
kansen om speciale projecten te realiseren, zoals de aankoop van 
een kunstwerk, het maken van een educatief programma, maar ook 
het mede financieren van grote tentoonstellingen en de nieuwe 
collectiepresentatie. Op 1 september is de Stichting Steunfonds 
Drents Museum erkend door het CBF. Dat betekent dat het voldoet 
aan de strenge kwaliteitseisen voor goede doelen.  
 

Dankzij de Stichting komen alle schenkingen, donaties en 
legaten, geheel en direct ten goede aan het museum. Begin juli is 
op de website van het Drents Museum een doneerknop gelanceerd. 
Naast het kopen van een ticket kon zo direct een donatieb worden 
gedaan. De eenvoudigste manier om het museum te steunen! En 
daar is goed gebruik van gemaakt door bezoekers. 
 
Het Drents Museum wil zijn bijzondere steunfonds graag meer 
bekendheid geven, zowel binnen zijn eigen netwerk als 
daarbuiten. Daarvoor is een speciale social media campagne 
opgezet.  
 
Het bestuur van Stichting Steunfonds Drents Museum heeft vier 
keer vergaderd waaronder een online vergadering via Teams. Als 
het Drents Museum weer opengaat, zijn zij er klaar voor en 
Stichting Steunfonds Drents Museum ook. Dat belooft wat!
 
Karel Groen, voorzitter

VOORWOORD DIRECTEUR DRENTS MUSEUM

Het was een uitdagend jaar. Verrast door de coronacrisis hebben 
we razendsnel moeten schakelen toen het museum half maart zijn 
deuren opeens gesloten moest houden. Twee grote, langverwachte 
tentoonstellingen, In de ban van de Ararat en Viva la Frida! 
moesten worden uitgesteld naar een later tijdstip. De 
inkomstenderving door de langdurige sluiting was enorm en kon 
slechts beperkt worden gecompenseerd door besparingen in de 
bedrijfsvoering. Dankzij de steun van de Provincie Drenthe, het 
Mondriaanfonds, de NOW regeling en de TVL sloten we het jaar 
positief af. De hiermee opgebouwde reserve van het Drents 
Museum zal in 2021 geheel worden besteed.  
 
Ondertussen waren de bouwwerkzaamheden rond Bar Brasserie 
Pingo en de nieuwe evenementenzaal, De Opkamer, in volle gang. 
Het is een enorme prestatie dat dit veelomvattende project zo 
soepel en geheel volgens de planning is verlopen. Pingo is het
mooiste museumcafé van Noord-Nederland! 
 
Trots ben ik ook op onze nieuwe, unieke collectiepresentatie 
waarmee we ons op museaal gebied gaan onderscheiden. Het 
voorlopige ontwerp is inmiddels afgerond, met dank aan het 
ontwerpteam van het Moesgaard Museum uit Aarhus. De 
financiering daarvoor was in maart net rondgekomen, mede dankzij 
de steun van Stichting Steunfonds Drents Museum.
 
Natuurlijk waren er meer mijlpalen. Vanaf 2021 treedt het Drents 
Museum toe tot de landelijke Basisinfrastructuur (BIS). 
Dat betekent dat we de komende beleidsperiode subsidie 

ontvangen. Een belangrijke stap voor het museum én een
erkenning van onze positie binnen het Nederlandse museale 
landschap. Daarnaast is onze Stichting Steunfonds Drents 
Museum erkend door het CBF met een certificaat voor kleine 
fondswervende instellingen. 
 
Hoe gek het mag klinken, de coronacrisis heeft ons museum ook 
positieve impulsen gegeven. De digitalisering heeft een enorme 
vlucht genomen. We zijn online educatieve programma’s gaan 
ontwikkelen, maken onze eigen video’s en organiseren livestreams.
De opening van de tentoonstelling Bühne van Matthias  
Weischer heeft zelfs geheel online plaatsgevonden. We hebben op 
alle mogelijke manieren contact gehouden met ons publiek. Maar 
uiteindelijk willen we natuurlijk het liefst onze bezoekers weer 
live in het museum welkom kunnen heten, zo snel mogelijk! 
 
We realiseren ons dat we een ander museum zijn dan we waren 
vóór de coronacrisis. We bewegen mee met de ontwikkelingen, 
blijven dromen en maken het schijnbaar onmogelijke mogelijk. De 
rode draad hierbij is dat onze mensen van ons museum houden. 
Grote dank en een diepe buiging voor al onze medewerkers en 
vrijwilligers die zich op hun allerbest tonen en zich op alle mogelijke 
manieren achter het museum hebben geschaard. 
 
Harry Tupan, algemeen directeur
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STICHTING STEUNFONDS 
DRENTS MUSEUM

Stichting Steunfonds Drents Museum ondersteunt de belangen van 
het Drents Museum in brede zin. De missie van de stichting is het 
vergaren van donaties, schenkingen, fondsen en nalatenschappen 
en deze geheel ten behoeve van het Drents Museum aan te 
wenden. De stichting zorgt daarnaast dat steun ingezet kan worden 
voor onder meer tentoonstellingen, aankopen, restauraties, 
onderzoek, publicaties en speciale projecten.

De Stichting is sinds een aantal jaren in bloei, mensen leren het 
Steunfonds kennen en we ontvangen geleidelijk aan schenkingen en 
nalatenschappen. We vinden het dan ook belangrijk om de banden 
met onze relaties te blijven verstevigen en de zichtbaarheid van
de Stichting te vergroten. Het beleidsplan van de Stichting is dit 
jaar aangepast en laat zien hoe wij herkenbaarheid willen creëren 
door middel van onze activiteiten.

In 2020 heeft de Stichting Steunfonds de volgende activiteiten 
uitgevoerd:

Onthulling gevelbord door de commissaris van de Koning in Dren-
the Jetta Klijnsma en Harry Tupan, directeur Drents Museum. Foto: 
Sake Elzinga
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CBF

Op 1 september 2020 is Stichting 
Steunfonds Drents Museum door het 
CBF erkend met een certificaat voor 
kleine fonds wervende instellingen. De 
erkenning is voor de Stichting zeer 
belangrijk omdat transparantie, 
compliance en zorgplicht een must zijn 
in de wereld van fondswervende 
instellingen. Met de CBF-erkenning 
kunnen we dit nóg beter uitdragen.

Het ontvangen van de erkenning 
hebben we naast de campagne ook 
onder de aandacht gebracht bij 
notariaten in Noord-Nederland, 
omdat de belangrijke waarden voor het 
ontvangen van een CBF-keurmerk ons 
nog beter in staat stelt het museum bij 
bijzondere projecten te ondersteunen 
en daarmee iets terug te geven aan de 
samenleving.

Social Media Campagne

Naar aanleiding van het ontvangen van 
de CBF erkenning is er een campagne 
opgestart om mensen uit te nodigen 
tot doneren en om de activiteiten van 
de Stichting zichtbaarder te maken 
binnen en buiten het bestaande
netwerk van het Drents Museum. De 
campagne is in het najaar via 
verschillende kanalen uitgezet. Er zijn 
drie video’s gemaakt die het 
CBF-nieuwsbericht hebben opgevolgd. 
In de video’s werd het verhaal en de 
activiteiten van Stichting Steunfonds 
Drents Museum uitgelicht. Deze video’s 
zijn via Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter en YouTube verspreid. De 
video’s zijn blijvend zichtbaar op 
YouTube.

Daarnaast hebben we binnen het 
netwerk van het Drents Museum de 
CBF-erkenning via verschillende 
middelen gecommuniceerd. Hierbij valt 
te denken aan de jaarlijkse kerstkaart 
en de nieuwsbrieven. Bij deze 
campagne hebben we de slogan  
#samensterkervoorkunstencultuur 
ingezet.

Uit de social media statistieken van de 
campagne hebben we kunnen 
concluderen dat de Stichting zowel 
regionaal als landelijk is gegroeid in 
haar zichtbaarheid wat belangrijk is 
voor de korte en lange termijn. 

Benieuwd naar de video’s? Klik dan 
hier.

Eenvoudig doneren

Gedurende de Covid-19 periode hebben 
we gebruik gemaakt van het principe 
‘eenvoudig doneren’. Hiervoor is een 
doneerknop gelanceerd op de 
ticketpagina. Tevens is er op de site van 
steun het Drents Museum een aparte 
donatiepagina aangemaakt en hebben we 
een QR-code ingezet bij de Social Media 
campagne. Deze code blijven we 
hanteren binnen de muren van het 
museum. 

Studio DM - Artist in Residence  

Uit een legaat ontving het Drents 
Museum de helft van een woning in 
Assen. De Stichting Steunfonds maakte 
het mogelijk om de woning in zijn geheel 
in eigendom te verkrijgen. Na een 
verbouwing werd Studio DM op 28 
januari 2020 geopend in het bijzijn van 
de commissaris van de Koning in 
Drenthe, Jetta Klijnsma, notarissen uit de 
omgeving, kunstenaars, musici en 
auteurs.
  
‘Studio DM’ is bedoeld als questhouse 
voor gasten van het Drents Museum die 
korte tijd in Assen verblijven. Doordat 
afgelopen najaar op de zolderverdieping 
een atelier gerealiseerd is, is het ook een 
geweldige werkplek voor ‘artists in 
residence’ – auteurs, kunstenaars en 
musici die opdrachten realiseren voor het 
Drents Museum, de provincie of de 
gemeente. Op deze wijze geeft het 
Drents Museum via zijn Stichting 
Steunfonds iets terug aan de 
samenleving.  

Foto: Sake Elzinga

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwqAuTNoJUWVC53nYjqlRhY0_9IsJa65F
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In gebruikname Studio DM

Het Drents Museum presenteert tentoonstellingen 
van (inter)nationale hedendaagse kunstenaars en 
programmeert sinds een aantal jaar ook jonge 
kunstenaars, zoals Stijn Rietman, Hans Hoekstra 
en Alle Jong. Met Studio DM biedt het Drents 
Museum verdere ondersteuning in de kunstwereld 
en draagt het bij aan een grotere mobiliteit en 
zichtbaarheid van kunstenaars. Mede vanuit de 
overweging dat niet alleen verre oorden inspirerend 
zijn voor kunstenaars, kan een verblijf in de 
provincie Drenthe veel opleveren, zowel voor de 
kunstenaar als voor de plek en de regio.

De Nederlandse schrijver Marcel Möring was de 
eerste artist in residence die in Studio DM verbleef. 
Möring zou tijdens zijn verblijf onderzoek doen 
en werken aan een bundel met korte verhalen die 
zich afspeelden in Assen in de jaren ’70. Vanwege 
Covid-19 hebben we het verblijf van Marcel Möring 
niet voort kunnen zetten. In 2020 hebben de 
kunstenaars Sam Drukker, Simon Schrikker en 
David Schnell gebruik gemaakt van Studio DM 
vanwege opdrachten die zich in het Drents Museum 
afspeelden. 

Foto’s: Sake Elzinga

Voordat Studio DM openging, hebben technici 
van het museum in 2019 de woning volledig 
gerenoveerd. Alles is op een paar oude details na 
vernieuwd.

De zolderverdieping verkeerde na de renovatie 
nog in oude  staat. In 2020 hebben we met onze  
technici een vervolg geven aan Studio DM door er 
een atelierruimte te creëren. Er zijn extra ramen 
geplaatst, een aantal ruimtes is uitgebroken om 
voldoende lichtinval te creëren. 

ATELIERRUIMTE 
STUDIO DM 

Foto: Harry Tupan
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SAMENSTELLING BESTUUR

Onderstaande personen vormden in 2020 het bestuur van Stichting Steunfonds:
• De heer drs. K.A. (Karel) Groen - voorzitter
• De heer H. (Harmen) van Vliet - penningmeester
• De heer drs. H.R. (Harry) Tupan – secretaris

Mevrouw Annelies Meuleman (zakelijk directeur) en 
Marion Boersma (development) waren namens het Drents Museum bij de vergaderingen aanwezig.

Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd.

Voor meer informatie omtrent de financiële middelen verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag.

Harry Tupan, secretaris, april 2020

HOOFD-EN NEVENFUNCTIES 
BESTUURSLEDEN

Karel Groen – voorzitter

Hoofdfunctie:
Directeur Eems Dollard Regio (EDR)
Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Steunfonds Drents Museum
Vicevoorzitter Margaretha Consort
Lid Dagelijks Bestuur (Vorstand) Europahaus Aurich
Voorzitter ondernemersprijs Oost-Groningen

Harmen van Vliet – penningmeester

Hoofdfunctie:
Gepensioneerd districtsdirecteur ING
Nevenfuncties:
Penningmeester Stichting Steunfonds Drents Museum
Penningmeester Coöperatie Serviceflat Huize Maarwold U.A. in 
Haren

Harry Tupan - secretaris

Hoofdfunctie:
Algemeen directeur Stichting Drents Museum

Nevenfuncties:
Raad van advies:
Land Art Contemporary
Toezichthouder Raad van Toezicht
Verzetsmuseum Amsterdam (lid)

Commissielid:
Prins Bernhard Cultuurfonds – adviescommissie Geschiedenis en 
Letteren

Lid:
Bedrijvensociëteit A37 Drenthe
VNO-NCW Noord

Bestuur:
Lid Stichting Cultureel Hart Assen
Lid European Exhibition Network
Secretaris Stichting Steunfonds Drents Museum

Comité van aanbeveling:
Stichting Vrienden van het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen)
Stichting SCA Jozefkerk Assen
Stichting Struikelstenen Assen
Verkiezing Kunstenaar van het jaar




