
 

 
Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum 

Bestuursverslag 2020 
 
Statutaire naam: Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum 
Vestigingsplaats: Amsterdam 
Rechtsvorm:  Vereniging 
 
De Vereniging heeft als doel:  

• Het wekken en stimuleren van belangstelling voor het Allard Pierson Museum te Amsterdam 
en zijn verzamelingen, in het bijzonder en meer in het algemeen voor de kunst van de 
klassieke oudheid en de antieke culturen van het Nabije Oosten;  

• Het bevorderen van de bloei van het museum en het behartigen van zijn overige belangen in 
de ruimste zin.  

 
Bestuur 
In 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:  
K.E.J. Dijk (voorzitter) 
W.J.I. Waal (secretaris) 
J. van der Bijl (penningmeester) 
W.M.H. Hupperetz 
V.V. Stissi 
M. Kleiterp  
J.J. Jansen 
W. Groen  
T. Vôute 
 
Het bestuur kwam in 2020 zes keer in vergadering bijeen te weten op: 

• 18 februari 
• 7 mei  
• 16 september 
• 31 oktober (ALV, uitgesteld vanwege Coronarestricties) 
• 22 november (2e ALV i.v.m. statutenwijziging, uitgesteld vanwege Coronarestricties) 
• 1 december 

 
Het bestuur werd ondersteund door L.de Gelder en T. Roodenburg (secretariaat).  
 
Publicaties 
In 2020 zijn er 4 digitale nieuwsbrieven (gemeenschappelijk met Stichting Bijzondere Collecties) 
verstuurd: in januari, maart, april en oktober. Het tijdschrift Allard Pierson Mededelingen nr. 121 is 
verschenen in het voorjaar 2020 en 122 in het najaar van 2020. 
 
Lezingen en andere activiteiten  
Vanwege de Corona-restricties konden vrijwel alle voor 2020 geplande activiteiten, inclusief de 
Vriendenreis naar de Provence, helaas geen doorgang vinden, of alleen in aangepaste (digitale) vorm. 
De Vrienden zijn uitgenodigd voor de feestelijke (zij het aangepaste) heropening van het museum in 
september, en in oktober is er, voorafgaand aan de ALV, een rondleiding door het museum 
georganiseerd door de directeur van het museum Wim Hupperetz. Op 18 november heeft Jos Biemans 
een lezing gehouden voor de Vrienden, die ook digitaal te volgen was, en op 17 december waren de 
Vrienden welkom op de digitale opening van de tentoonstelling Godinnen van de Art Nouveau. 



 

Verder zijn er in samenwerking met de afdeling relatiebeheer van het museum enige 
klankbordbijeenkomsten georganiseerd met een aantal Vrienden over de koers en plannen van de 
vereniging. Deze klankbordgroep heeft ook input gegeven op de enquête die onder de Vrienden is 
gehouden. Uit deze enquête kwam naar voren dat de leden over het algemeen tevreden zijn over het 
gevoerde beleid, maar werd er wel aandacht gevraagd voor de herkenbaarheid van het archeologisch 
museum en van de Bijzondere Collecties. Daarnaast kwamen de volgende aandachtspunten en 
aanbevelingen naar voren: 

o het organiseren van lezingen in de avonduren / weekenden (ook digitaal) 
o meer aandacht voor theatervrienden en seniorleden 
o behoud van het magazine APM voor de band met het Allard Pierson 
o focus op de sociale cohesie en gemeenschappelijke waarden 

 
In 2021 zullen deze aanbevelingen worden opgepakt in samenwerking met het Allard Pierson. 
 
Samenwerking Stichting Vrienden van de Bijzondere Collecties 
In 2020 is er verder gewerkt aan de voorgenomen fusie met SVvBC per 1 januari 2021. De hiervoor 
noodzakelijke statutenwijziging is op de ALV van 31 oktober aan de leden voorgelegd. Omdat het 
vereiste quorum voor een statutenwijziging (meer dan de helft van de leden) toen niet werd behaald, 
is er een 2e ALV gehouden op 22 november. Op deze laatste vergadering is de statutenwijziging 
unaniem vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2021 zijn: 

o Naamswijziging: de nieuwe naam wordt: Vrienden van het Allard Pierson 
o Wijziging van doelstelling: de doelstelling van de Vereniging wordt uitgebreid met die van het 

doel van de vrienden van de Stichting Bijzondere Collecties  
o Instelling van 4 kringen (Kring Archeologie, de Kring Bijzondere Collecties, de Kring 

Theatercollectie en de Algemene Kring) 
o Bestuursleden worden benoemd voor 4 jaar en kunnen maximaal 1x worden herbenoemd 
o De statuten voorzien nu in de mogelijkheid van digitaal vergaderen 
o Het vermogen is ondergebracht bij AUF in een fonds op naam (zie verder hieronder), dat 

dezelfde doelstelling heeft als de VVAPM, waardoor is gewaarborgd dat het geld alleen aan 
de archeologische collectie kan worden besteed. 

 
Tijdens de ALV van 31 oktober is afscheid genomen van voorzitter Eelco Dijk, penningmeester Jaap van 
der Bijl, en de algemene bestuursleden Wim Hupperetz, Juliëtte Janssen en Vladimir Stissi. De 
voordrachten van de 3 nieuwe kandidaatsbestuursleden Hans van Velzen (kandidaat-voorzitter), Rob 
van Schaik (kandidaat-penningmeester) en Ellen Gabrowsky (kandidaat-lid portefeuille Bijzonder 
Collecties) en Dhian Siang Lie (kandidaat-lid portefeuille Theatercollectie) werden per acclamatie 
aangenomen. Het bestuur zal derhalve vanaf 1-1-2021 bestaan uit: Hans van Velzen (voorzitter) Rob 
van Schaik (penningmeester), Willemijn Waal (secretaris), Ellen Gabrowsky, Wilfred Groen, Titia Vôute, 
Marlies Kleiterp en Dhian Siang Lie. 
 
Schenkingen en aanwinsten: 
In 2020 heeft de VVAPM het museum een bedrag van 20.000 toegezegd voor een kunstwerk in het 
kader van de heropening van het verbouwde museum. Dit bedrag is niet uitbetaald in 2020, maar staat 
gereserveerd op de balans. Verder heeft de VVAPM een schenking gedaan van 100.000 euro ten laste 
van het AUF fonds op naam (zie hieronder) voor de herinrichting van het Egyptekabinet en de 
Gipsengalerij uit het vrij beschikbaar vermogen. 
  



 

DE JAARREKENING: 
 
Ledenaantal 
Op 1 januari 2020 was het ledenaantal 682. Op 31 december 2020 was het aantal gedaald tot 576. 
Deze getallen zijn opgebouwd uit de volgende categorieën:  
 

Categorie 1 januari 2020 31 december 2020 
gewone leden 472 390 
donateur leden 58 54 
student leden 7 5 
gezinsabonnement 51 66 
bijzonder/buitenlandse leden 94 61 
Totaal 682 576 

 
Toelichting op de Balans per 31 december 2020 en Staat van baten en lasten over 2020 
 
In de jaren 2018 en 2019 zijn de cijfers van de V APM door Van Ooijen Accountants te Haarlem getoetst.  
Overeenkomstig het ALV-besluit van 28 mei 2019 heeft het bestuur het resterende saldo van de 
“Bestemmingsreserve” en “Algemene reserve” aan Stichting Amsterdams Universiteitsfonds 
overgedragen en een bedrag van € 715.000 gestort in het fonds “Archeologische Collecties Allard 
Pierson” Zie verder hieronder bij Fonds op Naam.  
Tevens werd besloten om de jaarcijfers niet meer door een externe accountant maar door een 
kascommissie te laten controleren. De leden van de kascommissie bestaan uit mevrouw H. Zult en de 
heer mr. H.P.F.E. Bos 
 
Balans: 
Het balanstotaal per 31-12-2020 is nagenoeg gelijk aan die van voorgaand jaar en bestaat uit een 
tweetal ING-bankrekeningen en het Eigen vermogen. Aan nog te betalen bedragen staat nog open 
een bedrag van € 21.072. Dit bedrag bestaat uit € 20.000 voor de heropening van het Allard Pierson, 
een bedrag van € 956 voor administratiekosten en een bedrag van € 116 aan vooruit ontvangen 
contributies 2021. Voor het verloop van het Eigen vermogen wordt verwezen naar de bijlage van de 
balans 
 
Staat van Baten en Lasten: 
Het jaarresultaat is gedaald van € 4.880 in 2019 naar negatief € 8.038 in 2020, dit is een daling van  
€ 12.918 en werd veroorzaakt door de volgende componenten: 
 
Baten: 
De daling van de baten van is zeer verontrustend, deze gaan van € 30.738 in 2018 naar € 26.732 in 
2019 naar € 22.729 in 2020. De oorzaak van deze daling is het sterk teruglopend aantal betalende 
leden. 
 
Lasten: 
De lasten zijn ten opzichte van voorgaande jaren sterk gestegen. In 2018 daalde de lasten van  
€ 29.326 naar € 21.852 in 2019, dit is € 7.474 lager (-25,5%). In 2020 stegen de kosten verder naar  
€ 30.767, dit is een stijging van € 8.915 (40,8%). De stijging werd veroorzaakt door het toekennen van 
eenmalige post van € 20.000 voor een cadeau voor de heropening van het Allard Pierson. 
 
Verenigingspublicaties: 



 

Ook in 2020 werd door de Vereniging een bijdrage betaald van € 7.200 voor het mededelingenblad 
AllardPierson.  
De nieuwsbrieven worden niet meer fysiek rondgestuurd maar digitaal beschikbaar gesteld. 
 
Secretariaatskosten: 
De secretariaatskosten zijn de afgelopen drie jaren sterk gedaald van € 16.326 in 2018, naar € 12.424 
in 2019 naar € 3.567 in 2020. Voor een specificatie van deze daling wordt verwezen naar de staat van 
baten en lasten. 
 
Fonds op naam: 
 
In 2019 is besloten het beheer van het vermogen van de Vereniging onder te brengen bij het 
Amsterdams Universiteits Fonds (AUF) in de vorm van een Fonds op Naam: Fonds Archeologische 
Collecties Allard Pierson. Dit fonds heeft voor haar bestedingen een doelstelling welke 
overeenkomstig is aan die van de Vereniging. 
 
In december 2019 is een bedrag van € 715.000,- gestort in het Fonds. In 2020 zijn geen verdere 
bedragen vanaf de rekening bij ING bank N.V. overgeboekt naar dit Fonds op Naam.  
 
Met het overbrengen van een belangrijk deel van het vermogen van de Verinniging naar het Fonds 
op naam is dit vermogen niet meer opgenomen in de balans van de Vereniging en wordt derhalve 
hieronder apart gerapporteerd: 
 

Allard Pierson Archeologische Collecties 2020 2021 2022 

Vermogen per 01-01-2020 
Uitgaven 
Ontvangsten 
Verdeling resultaten 
Huidig saldo meerjarige toekenningen 

Huidig saldo meerjarige schenkingen 

Netto vermogen incl. meerjarige toekenningen en schenkingen 
per 31-12-2020 

 

€ 715.000,00   
€ 100.000,00   
€ 22.670,03           
 
 
 
 
 
 
€ 637.670,03      
 

  

 
Amsterdam, Mei 2021 
 
Namens het Bestuur van de Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson(VVAP) (T.B.V.: Vereniging 
van Vrienden van het Allard Pierson Museum, VVAPM): 
 
 
 
Hans van Velzen                                Rob van Schaik                                 Willemijn Waal 
Voorzitter                                 Penningmeester                                  Secretaris 


