Jaarverslag 2021
1. Inleiding
Per 1 januari 2022 zijn het Museon en Omniversum gefuseerd tot een nieuwe
organisatie met de naam: Museon – Omniversum. Voor de Vrienden is deze
ontwikkeling op zichzelf beschouwd geen ingrijpende gebeurtenis. Al vanaf haar
oprichting zeventig jaar geleden (om precies te zijn: 17 april 1951) stelt de Vereniging
van Vrienden zich ten doel de belangstelling voor - in eerste instantie- het Museon en
later kwam daar Omniversum bij, te bevorderen. De fusie stelt Museon –
Omniversum in staat om zich meer te kunnen gaan focussen op haar positie van
publieksinstituut voor mens, planeet en duurzame ontwikkeling. Dit leidt tot een
integrale programmering van Museon – Omniversum met het zogenoemde “One
Planet NOW!”. In het kader hiervan wil Museon – Omniversum, met betrokkenheid
van externe partijen, het publiek laten zien welke innovatieve oplossingen er allemaal
mogelijk zijn bij de zorg voor onze planeet. Dit gebeurt in een vaste One Planet
expositie, wissel- tentoonstellingen, lezingen, lesmateriaal, met de films in
Omniversum (One Planet Digital Dome) en door discovery labs. In onze
Jaarvergadering op 10 april 2021 benadrukte de directeur van het Museon, Peter de
Haan, dat het juist in deze periode belangrijk is dat er een organisatie als de
Vrienden is die hun ondersteunt.
In dit Jaarverslag legt het bestuur aan de Vrienden verantwoording af van het
bestuur in het afgelopen jaari. Ook 2021 was een bijzonder jaar met afwisselende
periodes van lock down met daar tussendoor nog andere beperkende maatregelen.
Voor Museon – Omniversum speelde daarbij nog de voorbereiding van de
voorgenomen fusie. Door dit alles konden het Museon en Omniversum niet ten volle
laten zien wat ze -letterlijk en figuurlijk- in huis hebben. De mogelijkheden van de
Vrienden om elkaar te ontmoeten waren ook minder dan in andere jaren. Zo konden
de voorgenomen lezingen speciaal voor de Vrienden niet plaatsvinden en was de
Jaarvergadering een online vergadering. Wel zijn we blijven communiceren via het
Vriendenmagazine. Ook de winkel was zoveel mogelijk open. Het bestuur is de vele
winkelvrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet in het afgelopen jaar.

2. Bestuur
Samenstelling bestuur
In de Jaarvergadering op 10 april 2021 werd ingestemd met de voorgestelde
verlenging van de bestuursperiode van Marjan Engels en van Peter Schreuder.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
− Voorzitter:
− Secretaris:
− Penningmeester:
− Winkelmanager:
− PR en communicatie:

Roos van Dijk
Melanie Hermus
Peter Schreuder
Frits Steenbruggen
Marjan Engels
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Het waarnemerschap namens Museon – Omniversum is in 2021 vervuld door de
directeuren van het Museon en Omniversum.
De Vriendenadministratie is in handen van Ton Robers.
De bestuursleden en (winkel)vrijwilligers ontvangen, afgezien van een
reiskostenvergoeding, geen vergoedingen.
Vergaderingen
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. Er heeft daarnaast vijf
keer overleg plaatsgevonden in het kader van het zogeheten ‘periodieke overleg’
tussen het bestuur van de Vrienden met de directies van het Museon en
Omniversum (per 1 juli directie Museon – Omniversum). Centraal in dit overleg
stonden de ontwikkelingen met betrekking tot de fusie, de betekenis van het nieuwe
profiel van Museon – Omniversum en de aandachtspunten na de fusie.
Centraal thema voor het bestuur was (en is) de vraag hoe de Vrienden te betrekken
bij de missie en doelstellingen van een gefuseerd Museon – Omniversum en hoe
nieuwe Vrienden te werven. Het bestuur heeft van de directie van Museon –
Omniversum gevraagd om een lange termijnperspectief te ontwikkelen aan de hand
waarvan de toekomstige positie van de Vrienden nader kan worden bepaald.
In een aparte bijeenkomst, op 6 september 2021, zijn de winkelvrijwilligers door
directeur en medewerker van Museon – Omniversum geïnformeerd over de plannen
van Museon – Omniversum om met One Planet NOW! meer nadruk te gaan leggen
op duurzaamheid en de gevolgen daarvan voor de winkel en het winkelassortiment.
3. Ontwikkelingen bij de Vrienden en vooruitblik
2021 Heeft helaas ook voor het Museon – Omniversum vooral in het teken gestaan
van Corona. Door de maatregelen was Museon – Omniversum regelmatig gesloten
en moesten overleggen online plaatsvinden. Zo ook de jaarvergadering 2021. Het
overleg met de winkelvrijwilligers was hierdoor ook minimaal. Heel erg jammer, met
name omdat de ontwikkelingen van Museon – Omniversum ook gevolgen heeft voor
het aanbod in de winkel. De winkelvrijwilligers bleven ondanks alle beperkingen zich
volop inzetten.
Met de directie van Museon – Omniversum spraken we over de voorgenomen, en
inmiddels gerealiseerde, fusie. Het bestuur van de Vrienden stond, en staat, hier
positief tegenover.
In 2022 zal, samen met de directie, nagedacht worden over alle ontwikkelingen in de
gefuseerde organisatie en de positionering van de Vrienden. Hierbij zal de
doelstelling van Museon – Omniversum, duurzaamheid met hierbij als uitgangspunt
de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de leidraad
zijn.
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4. Financiën
2021 Geeft, ondanks de beperkingen vanuit de coronamaatregelen, een positief
financieel resultaat te zien. Hierop is mede van invloed dat er, anders dan in 2020, in
2021 geen bijzondere bijdragen aan het Museon en Omniversum zijn verstrekt.
5. Interne- en externe communicatie
Het Museon, Omniversum en de Vrienden verzorgden ook deze periode gezamenlijk
weer vier edities van het Vriendenmagazine. Een aantal nummers werd digitaal
voorbereid, de overige live op 1,5 meter afstand. Het Vriendenmagazine biedt
achtergrondinformatie over de diverse tentoonstellingen in het Museon en films in
Omniversum. Het geeft tevens een vooruitblik op de geplande activiteiten voor zowel
volwassenen (de presentaties op dinsdagmiddag) als voor kinderen. Helaas konden
door de coronamaatregelen deze geplande activiteiten in sommige perioden geen
doorgang vinden. Ook doet het bestuur in de ‘Berichten van het bestuur’ actuele
mededelingen, zoals de aankondiging van de Jaarvergadering. De Vrienden
financierden ook in 2021 de uitgave en verspreiding van het Magazine onder de
leden en onder de relaties van het Museon en Omniversum. Het wordt gratis
aangeboden aan bezoekers van het Museon en Omniversum. Tevens is het bedoeld
om het Museon en Omniversum breed onder de aandacht te brengen. Daarom wordt
het door de (winkel)vrijwilligers verspreid bij wijkgebouwen en bibliotheken in Den
Haag en omgeving. Deze externe verspreiding bij wijkgebouwen en bibliotheken was
vanwege de coronamaatregelen gedurende vele maanden helaas niet mogelijk.
Bestuurslid Marjan Engels maakte namens de Vrienden deel uit van de redactie.
Vanwege de sluiting gedurende meerdere perioden van het Museon en Omniversum
vanwege de coronacrisis, is afgezien van een actieve werving van nieuwe Vrienden.

6. Museonwinkel
Ook het afgelopen jaar stond de winkel van het Museon onder leiding van bestuurslid
Frits Steenbruggen. Ondanks alle coronaperikelen en de daaruit voortvloeiende
tijdelijke sluiting van de winkel, hebben ongeveer 40 enthousiaste vrijwilligers zich
ingezet om de zaak draaiende te houden en omzet te maken ten bate van het
Museon. Ook vanwege Corona heeft een kwartaaloverleg van vrijwilligers met een
Museon - vertegenwoordiging slechts een keer plaatsgevonden. In die bijeenkomst
heeft Peter de Haan de vrijwilligers onder meer geïnformeerd over de gevolgen en
veranderingen voor de winkel als gevolg van de fusie van het Museon en
Omniversum. Die gevolgen zullen voornamelijk bestaan uit verandering en
vernieuwing van het assortiment in de winkel. Inmiddels is daarover al regelmatig
overleg gevoerd.

7. Activiteiten voor de Vrienden
Vrienden hebben vrije toegang tot het Museon en korting bij Omniversum. Daarnaast
is er gratis toegang tot de lezingen op dinsdagmiddag in het Museon en tot een
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filmfestival in Omniversum, korting in de winkels van het Museon en Omniversum en
bij Brasserie Berlage.
Over de activiteiten is voor 2021 verder het volgende te vermelden:
-

-

Na de lock downs en andere beperkende maatregelen kon het Museon na de
zomer weer een aantal dinsdagmiddaglezingen organiseren. Er konden in
2021 geen lezingen specifiek voor de Vrienden plaatsvinden. De hoop is nu
weer gevestigd op mogelijkheden in 2022.
Als alternatief voor het filmfestival is aan de Vrienden de gelegenheid
geboden om in de periode van 22 november tot en met 28 november 2021
een filmvoorstelling naar keuze te gaan bezoeken in Omniversum.

8. Tot slot
Het bestuur hoopt met dit Jaarverslag een goed beeld te hebben gegeven van de
afgelopen periode. Terugkijken betekent ook vooruit gaan kijken en vooruitdenken.
De steun van Vrienden is van groot belang voor de toekomst van de nieuwe
organisatie Museon – Omniversum. Wij hopen dat velen zich herkennen in de missie
van Museon – Omniversum en dat wij als Vrienden organisatie rond het thema
duurzaamheid weer velen weten te interesseren voor een bijdrage als Vriend.

Dit Jaarverslag 2021 is te vinden op de websites van Museon – Omniversum:
https://www.oneplanet.nl
i
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