Vereniging van Vrienden van het Museum Slot Zuylen
JAARVERSLAG 2020
Inleiding
Het jaar 2020 is het 39e jaar sinds de oprichting van de Vereniging van Vrienden van Slot Zuylen in
1981. Door de uitbraak van de coronapandemie is 2020 een jaar geworden, waarin veel niet door is
kunnen gaan. Dat geldt voor de gehele maatschappij, en – helaas - dus ook voor de geplande
activiteiten van onze Vereniging.
Gelukkig kon de expositie Barones in Oorlogstijd wel doorgaan, zij het in een andere vorm (geen
rondleidingen, maar individuele bezoeken) en later in het jaar dan voorzien (niet van mei t/m augustus,
maar van 16 augustus t/m 1 november). Vermeldenswaard is ook dat Lucile van Tuyll dit jaar, na 39
jaar, afscheid heeft genomen als bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Slot Zuylen. Ook is zij
geen bestuurslid meer van de Stichting Slot Zuylen, die in 2020 is opgesplitst in twee Stichtingen.
Voor al haar verdiensten voor het Slot en voor allerlei andere activiteiten, heeft zij op 20 juni een
koninklijke onderscheiding ontvangen. Uiteraard blijft Lucile ook in de toekomst betrokken bij het Slot,
wat onder meer tot uitdrukking komt in haar nieuwe rol als beschermvrouwe van Slot Zuylen.
Vanwege corona is de ALV uitgesteld van 17 maart naar 3 september. De ongeveer dertig Vrienden,
die de ALV bezochten, pasten keurig op 1,5 meter afstand in de vergaderruimte op de verdieping van
het Koetshuis. Na de ALV werden zij getrakteerd op een interessante lezing van Ron Moers met als
titel: ‘Weerbaar Water; de Nieuwe Hollandse Waterlinie van De Klop tot De Kraaijenestersluis’.
De financiële ondersteuning van de Vrienden aan het Slot bedroeg dit jaar in totaal maar liefst
€ 6.635. De in de Begroting 2020 voorziene bijdrage van € 4.000 is dit jaar besteed aan de laatste
serie planten in de plate-bande (€ 2.300) en voor de aankoop van het poppenhuis (€ 1.700).
Daarnaast is er een donateur gevonden, die € 400 beschikbaar heeft gesteld voor uitbreiding van de
uitstalruimte in de museumwinkel. De resterende € 2.235 is de opbrengst van een eenmalige
financiële actie, om het Slot extra te kunnen steunen in deze moeilijke corona-tijd. Met dit geld zijn de
verhuurruimten van het Slot opgewaardeerd.
Vrijwilligers
Het bestuur van de Vrienden heeft veel respect en grote bewondering voor de onmisbare plaats die
de 100 enthousiaste vrijwilligers in Slot Zuylen innemen. Zij zijn op vele fronten actief: als ‘bewaker’
van het Slot en haar collectie, als gastvrouw of gastheer, in de tuin of de moestuin, in de horeca, ter
ondersteuning van bureauwerkzaamheden en/of als lid van een bestuur of werkgroep. Juist ook in dit
corona-jaar is hun waarde weer gebleken.
Helaas kon de jaarlijkse barbecue, die de Vrienden hen aanbieden, niet doorgaan. In overleg met
Willem te Slaa, de nieuwe directeur van het Slot, is hen in plaats daarvan een aangeklede borrel
aangeboden. Het terras van het Slot was, mede door het mooie weer, goed bezet en iedereen genoot
van drankjes, hapjes en een heel gemoedelijke sfeer.
In 2020 werd bij deze gelegenheid in het bijzonder Peter Boschman in het zonnetje gezet. Peter is al
vele jaren, in diverse rollen, als vrijwilliger aan het Slot verbonden.
De vrijwilligers ontvangen traditioneel het Vriendenmagazine van de Vrienden.
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Bestuur
Het bestuur vergaderde zeven keer.
Samenstelling bestuur per 31 december 2020:
Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen, voorzitter
Wilma van den Berg, secretaris
Monique Toorenburg, penningmeester
Daan Wolfert, redactie nieuwsbrief / PR
Pien van Noort, beoogd bestuurslid, werkgroep muziek.
Ledenbestand in 2020
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2020 als volgt:

Gewoon lid
Partnerlid (x2)
Lid voor het leven
Student/CJP
Totaal

31-12-2019
136
(114)
228
58
2
424

31-12-2020
140
(112) 224
58
1
423

Verschil
4
-4
0
1
-1

In 2020 is het totale ledenaantal vrijwel gelijk gebleven. Actieve ledenwerving blijft noodzakelijk, ook
gelet op het vergrijzende ledenbestand. In 2020 zou een dorpsmiddag worden georganiseerd om
actief leden uit Oud-Zuilen te werven. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit geen doorgang
gevonden. In Oud-Zuilen is in december wel huis aan huis het Themamagazine Barones in
Oorlogstijd bezorgd met de ledenwerffolder ter voorbereiding op de dorpsmiddag die nu gepland staat
in 2021.
Het belang van een actuele ledenadministratie mag duidelijk zijn. Wijzigingen in e-mail- en andere
(adres)gegevens ontvangen wij graag tijdig.
De meeste leden betalen hun jaarlijkse contributie op tijd, zodat onze vereniging aan haar financiële
verplichtingen kan voldoen en de verschillende projecten van de stichting financieel kan
ondersteunen. Door de betalingsmogelijkheid via het zogenaamde Tikkie is een behoorlijk aantal
betalingen in 2020 sneller binnengekomen. Desondanks heeft een flink aantal vrienden diverse
verzoeken nodig om tot betaling over te gaan.
Concerten
De werkgroep muziek had voor 2020 een mooi programma samengesteld. Helaas kon hiervan alleen
het Snertconcert op 1 maart doorgaan. Alle overige geplande concerten konden vanwege de
coronamaatregelen niet plaatsvinden. Goed nieuws was dat de geplande voorstellingen konden
worden doorgeschoven naar 2021. Wel kon de werkgroep op 16 augustus “Muziek in de Tuin”
organiseren, waarmee een podium werd geboden aan musici die in het openbaar wilden repeteren.
Helaas was dit eenmalig, aangezien de aangescherpte coronamaatregelen dit niet meer toelieten. Het
ligt in de bedoeling muziek in de tuin voor de komende jaren uit te bouwen en daarbij dan ook
vrienden en vrijwilligers van het Slot, die zelf muziek maken, te betrekken.
Vriendenmagazine
In 2020 gaf het bestuur van de Vereniging Vrienden van Slot Zuylen een Vriendenmagazine uit en
werkte mee aan de totstandkoming van het Themamagazine. Stichting Slot Zuylen verzorgt elk jaar in
het voorjaar een Themamagazine, waarin specifieke informatie staat over de tentoonstelling van dat
jaar en dat speciaal gemaakt is voor bezoekers van het museum. In 2020 was dat het thema ‘Barones
in Oorlogstijd’. In dit magazine stond Lucile Agnes van Tuyll van Serooskerken-van Lynden centraal,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog de scepter zwaaide in en rond het Slot. In het magazine werden
allerlei verhalen verteld over wat de laatste bewoners van het Slot tijdens de oorlog hebben
meegemaakt. Aan het Themamagazine werd een katern toegevoegd met informatie, speciaal bedoeld
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voor de leden van de Vereniging. Hierin stond o.a. een interview met Stef van Leeuwe, die als
voorzitter van het Vriendenbestuur afscheid nam.
Het vriendenmagazine kwam uit in het najaar. Hierin werd veel aandacht besteed aan het afscheid
van Lucile van Tuyll van Serooskerken. Verder stond er een artikel in van Kees van Strien over een
mogelijk zelfportret van Belle en werd er het een en ander verteld over de Belle van Zuylenring. Arjan
den Boer schreef een artikel over de restauratie van het interieur van het Slot in 1985. Willem te Slaa,
de nieuwe directeur-bestuurder vertelde hoe het was om midden in een crisis te beginnen aan een
nieuwe uitdaging. Ook gaf hij aan dat het Slot al vele crises heeft doorstaan en ook deze te boven zal
komen. In het vriendenmagazine stond ook een artikel van Daan Wolfert over de crash van de Halifax
in Oud-Zuilen (1943). Ook stelde de nieuwe muziekwerkgroep zich voor, die eind 2019 is aangetreden
De redactie van het Vriendenmagazine bestond in 2020 uit Wil van Diepeningen en Daan Wolfert. De
vormgeving werd voor beide magazines verzorgd door Arjan den Boer, die ook de eindredacteur was
van het Themamagazine.
Oud Zuilen, maart 2021
de secretaris,
Wilma van den Berg
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de voorzitter,
Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen

