Enschede, 6 december 2017

Geachte leden van de Vereniging Vrienden van TwentseWelle

Als bestuur van onze Vereniging hebben wij met enige regelmaat contact met de directie van
museum TwentseWelle over verschillende beleidszaken, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het
museum en over de ledencontributie en financiële afdracht van de VvTW aan het museum.
Wij willen u bij deze informeren over enkele zaken die van belang zijn voor al onze leden. Het gaat
niet alleen over de contributie en entree tot museum TwentseWelle, maar ook over de positie van
onze Vereniging, de VvTW, in de (nabije) toekomst.
Afgelopen jaar is de samenwerking tussen museum TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe
uitgemond in een bestuurlijke fusie van beide musea. Onder leiding van de nieuwe directie,
bestaande uit de heer Arnoud Odding en mevrouw Helma Hoving, heeft ook de organisatorische
integratie van de twee musea steeds meer vorm gekregen. Dat heeft onder andere geleid tot een
ambitieuze aanpak van de collectie- en kennisfunctie en het tentoonstellingsbeleid. Ook wil de
museumleiding het draagvlak van beide musea versterken. Zo wil zij ‘Vrienden’ op een andere
manier bij de musea betrekken dan voorheen.
In de afgelopen maanden hebben wij als bestuur van de Vereniging met de twee directeuren
gesproken over hun plannen voor een andere opzet van museumvrienden en de mogelijke
consequenties hiervan voor onze leden. Die plannen kunnen namelijk ook gevolgen hebben voor de
rol en wellicht ook de toekomst van de VvTW.
Wij vinden het onze taak u op dit moment alvast op hoofdlijnen te informeren over deze discussie.
Uiteraard zullen wij de leden van onze Vereniging hierbij betrekken. Op onze eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering op 5 april 2018 krijgt u uitgebreidere informatie van ons.

Met vriendelijke groeten,

Emmy Hoijer,
voorzitter VvTW

Stand van zaken op hoofdlijnen

december 2017

Voor de leiding van museum TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe zijn er diverse
beweegredenen om tot een andere opzet van museumvrienden te komen.
Op hoofdlijnen schetsen wij hierna wat een en ander in de komende tijd kan gaan betekenen, ook
voor onze leden.
- Organisatorische veranderingen
De museumdirectie gaat zich intensief inzetten voor een professionele aanpak van de werving van
Vrienden en de organisatie van een uitgebreid en breed scala van activiteiten voor Vrienden.
Vanuit de - geïntegreerde - museumorganisatie gaat op afzienbare termijn zelf geworven worden
voor toekomstige ‘Vrienden nieuwe stijl’ die beide musea, museum TwentseWelle en Rijksmuseum
Twenthe, steunen. De voordelen die daaruit voortvloeien, zoals gratis entree en bijvoorbeeld te
ontvangen uitnodigingen voor tentoonstellingen en activiteiten, gelden dan ook voor de twee musea.
Men kan interessegebieden aangeven, bijvoorbeeld op het gebied van kunst, geschiedenis, natuur,
techniek. Op grond daarvan wordt extra informatie toegestuurd via een onlangs in gebruik genomen
geavanceerd klanteninformatiesysteem.
- Financiële veranderingen
De contributie van ‘Vrienden nieuwe stijl’ wordt rechtstreeks overgemaakt naar een museumstichting. Deze Vrienden zijn dus in wezen begunstigers, donateurs van die stichting. Men draagt
een donatie af voor één persoon, of - tegen een hoger bedrag - desgewenst tevens voor een partner
c.q. voor een gezin. Over de exacte hoogte van de bedragen is op dit moment nog geen concrete
informatie beschikbaar. Te verwachten is dat de contributie voor ‘Vrienden nieuwe stijl’ beduidend
hoger gaat worden. Dat is niet alleen uit financiële noodzaak voor de musea, maar ook - in geval
van museum TwentseWelle - om meer in lijn te komen met wat gebruikelijk is bij andere,
vergelijkbare musea.
Wat kan dit gaan betekenen voor de VvTW en haar leden?
De museumdirectie heeft ons de vraag voorgelegd hoe wij ons de toekomst van onze Vereniging
voorstellen. En dan met name gezien vanuit het perspectief dat de musea meer professionalisering
en een groter en breder draagvlak nastreven voor museumvrienden.
Deze vraag is bovendien urgenter geworden, omdat in de Vriendenvereniging van Rijksmuseum
Twenthe dezelfde discussie met de museumdirectie is gevoerd: zij hebben onlangs besloten hun
vereniging op te heffen, waarna hun leden begunstigers (kunnen) worden van bovengenoemde
museumstichting.
Er is gesproken over de volgende twee scenario’s voor de Vereniging Vrienden van TwentseWelle
(VvTW):
1. De leden van de Vereniging kiezen voor het voortbestaan van de VvTW, met dien verstande
dat bijvoorbeeld in de nabije toekomst de leden van onze Vereniging met hun ledenpasje
niet meer gratis museum TwentseWelle in kunnen, maar waarschijnlijk alleen enige korting
krijgen op de entreeprijs van museum TwentseWelle. Dit laatste is ook afhankelijk van de
financiële bijdrage van de VvTW aan de museumorganisatie.
2. De leden van de Vereniging kiezen voor ontbinding van de VvTW, waarna ze begunstiger
kunnen worden van de museumstichting. De directie heeft aangegeven dat om het grote
verschil in hoogte van contributie te overbruggen een overgangsperiode van twee jaar kan
worden ingebouwd waarin voor onze leden nog het oude bedrag van toepassing is. Na twee
jaar gaat dan het volledige tarief in dat dan geldt.

Besluitvorming op de Algemene Ledenvergadering VvTW 2018
De Vereniging Vrienden van TwentseWelle kent een lange geschiedenis, die deels stamt uit de
periode vóór het ontstaan van museum TwentseWelle in 2008. Hoewel het ledenaantal de afgelopen
jaren helaas behoorlijk is achteruitgegaan, tellen we momenteel toch nog ruim 860 leden. Jaarlijks
vinden diverse activiteiten plaats, georganiseerd vanuit onze Vereniging. Al met al reden om ons
met de nodige voorzichtigheid te beraden op de ontstane situatie.
Desalniettemin realiseren wij ons als bestuur ook dat in het huidige tijdsgewricht een steeds grotere
professionaliteit van musea wordt verlangd, eveneens in hun relaties met Vrienden. De vraag om dit
te ondersteunen lijkt ons legitiem. Voor museumvrienden is niet alleen eigen financieel voordeel
van belang, maar van hen mag ook daadwerkelijke steun worden verwacht.
Gegeven deze situatie staan wij als Vereniging voor de taak ons op afzienbare termijn diepgaand te
bezinnen op doel en functie van de VvTW. Op 5 april 2018 zal een Algemene Ledenvergadering
worden gehouden waar wij als bestuur onze overwegingen en standpunten zullen agenderen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen wij de vergaderstukken van tevoren per post naar alle
leden sturen, zodat iedereen inzage heeft in de voorliggende documenten.

