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Jaarverslag van de Stichting Vrienden Drents Museum 2020 
 

1. Begunstigers 
Het aantal Vrienden bedroeg eind 2020 2199. De verdeling is als volgt: 
Drosten: 18, Bijzondere Vrienden: 26, Vriend-Plus: 40, Vrienden: 847, Combi-Vrienden: 1140. 
 

2. Bijzonderheden 
 Coronavirus 
Wegens het uitbreken van het wereldwijde Coronavirus begin 2020 moest het Drents Museum vanaf 
17 maart meerdere periodes de deuren voor langere tijd sluiten. Geplande tentoonstellingen en 
activiteiten moesten worden uitgesteld of afgeblazen. 
 Jubileum 65 jaar Vrienden 
In dit bijzondere jaar bestond de Stichting Vrienden Drents Museum 65 jaar. Er werd een speciaal 
Jubileummagazine uitgegeven en er was de tentoonstelling 65 jaar Vrienden van het Drents Museum, 
met diverse werken die dankzij de Vrienden konden worden verworven. Op korte video’s lichtten een 
aantal conservatoren enkele aanwinsten uit. 
 Nieuw logo  
De Stichting Vrienden Drents Museum kreeg in 2020 een mooi fris nieuw logo. 

 
3. Bestuurssamenstelling 
Eind 2020 bestond het bestuur uit: 
De heer M.G. Doornbos   voorzitter 
De heer L. Drenth    penningmeester 
Mevrouw F.J. de Lange-Hollema  secretaris 
Mevrouw A. Veldkamp    lid 
De heer T.M. van Dijk    lid 
Mevrouw M.E.W.M. Sijperda-Rupert  lid 
De heer F.J.R. van der Velden   lid 
 
In 2020 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. 
De directeur de heer Harry Tupan en mevrouw Ellen ter Hofstede (hoofd publiek & partners) waren 
namens het Drents Museum bij de vergaderingen aanwezig. 
 

4.  Jaarvergadering 
De jaarvergadering van 18 april 2020 kon niet plaats vinden vanwege Corona. Alle Vrienden kregen 
de jaarstukken 2019 toegezonden, deze werden goedgekeurd.  
Er werd tevens ingestemd met de herbenoeming van secretaris Floortje de Lange-Hollema en 
bestuurslid Frank van der Velden voor een periode van vier jaar. 

 
5. Activiteiten 2020 
- Eind maart: publicatie en toezending van een prachtig jubileummagazine t.g.v. het 65-jarig 
 bestaan van de Stichting Vrienden Drents Museum, met daarin een overzicht van alle 
 aankopen. 
- Eind juni: toezending van een luxe fotoprint, tweezijdig bedrukt, van de Vriendenfavoriet aan 
 alle Vrienden (De Madonna van Israëls en Rustende Koeienhoeder van Van de Sande 
 Bakhuyzen). 
- Zaterdag 2 oktober: 325 Vrienden kregen in kleine groepen een preview op de tentoonstelling 
 Henk Helmantel Meesterschilder. 
- December: toezending kerstkaart en boekenlegger aan de Vrienden met dank voor hun steun, 
 Drosten kregen tevens een fraaie “Helmantel”-kerstbal. 
  

6. Aankopen voor het Museum in 2020  
In 2020 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van: 

- Substanzen/Substances 2019, caseïne op doek van Rosa Loy (Neue Leipziger Schule); 
- Kind onder bomen (studie voor Spelende kinderen), olieverf van Max Liebermann, gemaakt in 

1882 te Zweeloo; 
- Bulb 2020, olieverf op canvas van Matthias Weischer (Neue Leipziger Schule). 

  

 


