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Landgoed Borg Verhildersum kent een eigen vriendenvereniging met tegen de 600
leden. De Vrienden steunen het museum vooral met hun kennis en netwerken.
Daarnaast organiseren de Vrienden elk jaar een speciale vriendenbijeenkomst. De
vereniging ondersteunt het landgoed jaarlijks met een financiële bijdrage
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VERENIGING VRIENDEN BORG VERHILDERSUM
BESTUURSVERSLAG 2014

Bestuur

Gedurende het jaar 2014 bestond het bestuur uit:
 De heer D.H. Vrieling te Sauwerd, voorzitter tevens voorzitter van de stichting, tot zijn
vertrek op
 28 augustus 2014; zijn opvolger J. Hink te Mensingeweer is benoemd op 18 december
2014;
 Mevrouw J.B.E. Galema te Winsum, secretaris, op 3 april 2014 opgevolgd door T.
Duursma te
 Warffum;
 Mevrouw W.T. Schimmel-Galama te Feerwerd/Aduard, penningmeester;
 Mevrouw A. Sijpkens-Luitjens te Wehe den Hoorn, lid.

Stichtingsbestuur

De bovengenoemde bestuursleden waren tevens bestuurslid van de Stichting Borg
Verhildersum. In dat bestuur had ook -als penningmeester- zitting de heer W. Stroetinga te
Peize.

Leden

De vereniging had op 1 januari 2014 593 leden. Dat aantal was op 1 januari 2015 iets
afgenomen,
tot 581. Het bestuur heeft onder meer op de volgende manieren getracht nieuwe leden te
werven:
 aanwezigheid en uitdelen van materiaal in een stand tijdens streekmarkten en bij de
Historische Dagen;
 voorbereiden cadeaulidmaatschap aan nieuwe inwoners van de gemeente De Marne
gedurende het eerste jaar, i.s.m. het gemeentebestuur;
 ontwerpen van een nieuwe folder (gereed begin 2015).
De ledenadministratie is ook in 2014 en tot de overdracht uitstekend verzorgd door mevrouw
H. Noordhuis-de Jong. Zij heeft op 18 juli 2014 tijdens een bijzondere bijeenkomst de
Vrienden-administratie overgedragen aan 2 stafleden van Verhildersum. Het bestuur heeft
van haar en haar echtgenoot op passende wijze op een later tijdstip afscheid genomen. Het
bestuur is ook nu onder de indruk geweest van de nauwgezette en betrokken wijze waarop
mevrouw Noordhuis zich van haar taak heeft gekweten.
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De ledenadministratie is inmiddels overgezet naar een nieuw excel-bestand. De nieuwe
administratie kan worden geïnstalleerd na ontvangst van de contributies. Dan worden ook
nieuwe pasjes gedrukt en verstrekt.

Ledenvergaderingen

Naast de reguliere jaarlijkse algemene ledenvergadering die op 3 april 2014 is gehouden, is
op 18 december 2014 een extra ledenvergadering gehouden vanwege de benoeming van een
nieuwe voorzitter.

Bestuursbijeenkomsten

Er zijn vergaderingen van het Vriendenbestuur gehouden op 3 februari (voorbereiding ALV)
en elk kwartaal op de eerste vergadering van het stichtingsbestuur. Verder is, als het zo
uitkwam, ook tijdens vergaderingen van het stichtingsbestuur over verenigingszaken
gesproken. De voorzitterswisseling noopte tot tussentijds overleg en actie.
Ook vond geregeld onderling mailverkeer plaats.

Kascommissie

Op 18 mei 2014 is door de beide leden van de kascommissie -Hans Groeneveld en Lou
Guikema- verslag gedaan van de bevindingen tijdens een controle die alsnog kon worden
gehouden op 15 mei 2014 (eerder waren de onderliggende stukken niet beschikbaar, buiten
het toedoen van de penning- meester). De kas is in orde bevonden en een eerdere
procedurele aanbeveling is nog eens apart vermeld.

Activiteiten van en voor de leden.

Een groot aantal leden heeft als vrijwilliger meegewerkt aan
 activiteiten op en om de borg en het landgoed;
 realisatie en organisatie van wisselexposities en bijzondere activiteiten zoals de
Historische Dagen, de Textieldagen, de Streekmarkt en andere publieksactiviteiten.
Het bestuur is onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van veel van de leden, voor
borg, collecties en landgoed.
De leden hadden vrij toegang tot alle exposities en activiteiten die door de Stichting zijn
georganiseerd.
Er zijn twee Verhildersum-bulletins uitgegeven en verspreid.
In verband met het zoeken van een nieuwe voorzitter ter vervulling van de op 28 augustus
ontstane vacature, is aan de leden schriftelijk gevraagd mee te denken over mogelijke
kandidaten. Deze “inspraakmogelijkheid” is door een klein aantal leden benut en de
ervaringen ermee zijn zonder meer positief te noemen en hebben bijgedragen aan de
kandidaatstelling die erop volgde.

Landgoed Borg Verhildersum

2

Jaarverslag 2014

Activiteiten op het landgoed en in het museum

In het vorige tekstblokje is al een aantal activiteiten aangestipt.

In het kader van het centrale thema “De rijke smaak van de 19e eeuw” zijn op verschillende
locaties tentoonstellingen ingericht, waarbij de eigen collectie als basis diende. Tijdelijke
exposities waren “Proef het Hoogeland”(foto-expositie van kunstenaar Han Janssen en
studenten van de Fotoacademie) en een tentoonstelling met werk van 60 regionale amateurkunstenaars.
Verder waren er streekmarkten, namen we deel aan een Kunst aan Huis-route, konden
Paaseitjes worden gezocht, namen we deel aan het Museumweekend en organiseerden
Textieldagen, namen we deel aan de Tuin & Kunst-Tiendaagse, was er het jaarlijkse
graanzichten, waren er de traditionele
Historische Dagen, deden we mee aan Open Monumentendag en de Rabo-museumdag, was
er oktober-kindermaand, was er een expositie van Gronings Tussengebied met sfeerbeelden
van het Wad, was er de Open Dag “De Marne Muzikaal”, was er een appels- en perendag,
was de kleindierenshow wel ingericht maar kon die niet opengesteld worden door een
landelijk vervoersverbod van pluimvee, hebben we een Museum Technology Meeting
georganiseerd en werd het jaar afgesloten met Kerst op Verhildersum.
Genoemd moeten nog worden het Project Onze Spullen en georganiseerd bezoek van
basisscholen aan het landgoed.
Alle activiteiten trokken in totaal 23.742 bezoekers. De website is bijna 30.000 keer bezocht!

Opstallen en collecties

In 2014 zijn grote veranderingen aangebracht aan de grote schuur, die een forse verbetering
inhielden zowel van de verblijfsaccomodatie en de sfeer als van de gebruiksmogelijkheden in
de nabije toekomst. De expositieruimte heeft een facelift ondergaan, het plafond is
geschilderd, er is nieuwe verlichting geplaatst en de expositiemogelijkheden zijn uitgebreid.
De nieuwe theateraccomodatie is tijdens een avondvoorstelling van Opera della casa op de
aan alle vrijwilligers aangeboden avond in november uitgetest en in orde bevonden.
Door vrijwilligers is veel werk besteed aan onderhoud, reparatie en registratie van de
collectie landbouw en ambacht. Een groot deel van die collectie is opgeslagen in het depot
van de Stichting te Leens en op zeer aansprekende wijze voor publiek tentoongesteld tijdens
de Open Monumentendagen in het tweede weekend van september. De publieke
belangstelling was groot en men was erg positief.
Ook in en om de boomgaard is nuttig werk verricht door vrijwilligers. De oogst is aangeboden
op de bekende Fruitdag eind oktober waar ook pomologen aanwezig waren en appels
konden worden
geperst tot sap.
Tijdens de Historische Dagen is 't Hoeske opengesteld en er vonden de gebruikelijke
demonstraties plaats.
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De verzorging van de fraaie Textielcollectie vond ook in 2014 plaats door deskundige handen.
Een deel van de B-collectie is tijdens de Historische Dagen door vrijwilligers gedragen.
De borgcollectie is voor een groot deel in de borg geëxposeerd als blijvende tentoonstelling.
De borgzolder is en wordt aangepakt en kan binnen afzienbare tijd weer worden opengesteld
voor publiek.
Aan een deskundige adviesgroep is in februari 2014 gevraagd om advies uit te brengen over
het tot stand brengen van een museale ploegencollectie. Het advies wordt naar verwachting
binnenkort uitgebracht.
Nieuwe toegangsborden markeren het terrein en de bewegwijzering is vernieuwd. Het
struunpad is gerealiseerd en in een nieuw geplaatste schuilhut kunnen bezoekers genieten
van het uitzicht op de boomgaard.
Helaas zijn ook onze opstallen niet ontkomen aan bevingsschade als gevolg van de winning
van aardgas. De schade is geïnventariseerd en stappen gericht op herstel zijn in gang gezet.

Giften en legaten

Ook dit jaar mochten we ons weer verheugen in de ontvangst van legaten en van giften
waarvoor we dankbaar zijn. Ze stellen ons in staat om Verhildersum als cultureel erfgoed in
stand te houden en een eigentijdse plaats te geven.
Het is hier de plaats om iets te zeggen over het aannemen van objecten.
Ook in 2014 is de Vereniging geregeld benaderd voor het schenken van objecten die zo
mogelijk in dank zijn aanvaard. Strikt uitgangspunt daarbij is en moet zijn -zoals dat bij elk
museum het geval is alleen al uit een oogpunt van collectiebeheer en omgaan met de
beperkte beschikbare ruimte voor opslag- het vaste collectiebeleid zoals dat al jaren geleden
nog eens is opgesteld en nadien consequent gevolgd. Dat leidt er soms helaas toe dat
mensen moeten worden teleurgesteld. We vragen daarvoor begrip; het kan niet anders.
Het bestuur is de gulle gevers natuurlijk bijzonder erkentelijk!

Afrondend

Het bestuur is grote dank verschuldigd aan allen die door hun inzet, adviezen, creativiteit,
betrokkenheid, giften en anderszins het mogelijk hebben gemaakt dat de organisatie haar
werk in het afgelopen jaar uit kon voeren. En om Verhildersum in stand te houden en te
presenteren, en het de plaats te geven die het verdient.
Leens, maart 2015
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Bijlage
VERENIGING VRIENDEN BORG VERHILDERSUM

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014

2014

2013

Contributies

13.352

13.550

Overige baten

5.361

12.122

18.713

25.672

5.185

4.202

Onroerende Goederen

13.901

19.034

TOTALE LASTEN

19.086

23.236

-392

2.436

0

0

-392

2.436

BATEN

TOTALE BATEN

LASTEN
Organisatiekosten

Exploitatieresultaat
Mutatie reserve

Resultaat
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