Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis
Museum voor het Land van Heusden en Altena

Jaarverslag 2014 van de ‘Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis’
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de doelstellingen van museum het
Gouverneurshuis in Heusden door middel van het werven van fondsen.
Daartoe werden de volgende activiteiten ontplooid.
Werving van vrienden:
-

Het actief persoonlijk benaderen van bewoners uit de gemeente Heusden.
Het actief benaderen van personen die affiniteit hebben met de vesting Heusden of de
historische collectie van het museum.
Actieve werving tijdens de opening van het museum, museumweekend en open
monumentendagen.
Een folder met informatie en de mogelijkheid tot aanmelding als vriend bij de entree
van het museum.
De website met informatie over de stichting en eveneens de mogelijkheid tot
aanmelding als vriend van het museum.

Werving van bedrijven:
-

Het in kaart brengen van bedrijven in de omgeving van Heusden en het actief
benaderen van deze ondernemers.
Aan bedrijven wordt afhankelijk van het bedrag waarvoor zij willen ondersteunen de
mogelijkheid geboden tot vermelding van de bedrijfsnaam bij publicaties en op de
website, vermelding op het sponsorbord bij de entree of het vernoemen van een zaal in
het museum naar het bedrijf.

Werving van stichtingen uit de omgeving:
-

-

Stichtingen uit de gemeente werden actief benaderd en gesprekken met de besturen
daarvan werden gevoerd om te bekijken hoe zij tot ondersteuning – passend binnen
hun doelstellingen - konden besluiten.
Landelijke stichtingen, die een link hebben met de historische collectie van het
museum werden eveneens benaderd.

Werving van landelijke fondsen:
-

Gemeentelijke, provinciale en landelijke fondsen werden benaderd om een bijdrage te
leveren aan de renovatie en herinrichting van het nieuwe museum.
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De stichting heeft verder ten doel culturele manifestaties e.a. te organiseren voor “vrienden”
en andere belangstellenden.
Daartoe werden in samenwerking met het bestuur van het Gouverneurshuis de volgende
activiteiten ontplooid:
-

-

-

21 juni: feestelijke opening van het museum, waarbij vrienden uitgenodigd en speciaal
ontvangen werden aan een “vriendentafel”.
22 juni: gratis toegang tot het museum en speciale ontvangst van nieuwe vrienden.
29 augustus: “De nachtwacht- beelden in de vesting”, waar vrienden de
beeldenexpositie in de tuin konden bezichtigen, muziek konden beluisteren en tot
middernacht het museum konden bezoeken.
13 en 14 september: open monumenten dag/weekend (OMD). Een weekend waar het
Theaterplatform Drunen diverse acts opvoerde, waarin de collectie van het museum en
het thema van het monumentenweekend verbeeld werden.
7 november: eerste avond speciaal georganiseerd voor vrienden. Een interview in twee
delen met de oud-burgemeester Scholten van Heusden, verantwoordelijk voor de
renovatie van de vesting, staat hierin centraal. Verder is er een optreden van een
gitarist uit Heusden: Dick Schreiner.
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