Stichting Vermeer Centrum Delft
Bestuurlijk jaarverslag 2018
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk een breed publiek te informeren over allerhande
onderwerpen gerelateerd aan de schilder Johannes Vermeer, zijn schilderijen en de stad Delft in de
zeventiende eeuw.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 het organiseren van tentoonstellingen en wisselende presentaties in het Vermeercentrum aan
de Voldersgracht te Delft;
 het verzorgen van een museumwinkel en ondersteunende horeca;
 het verspreiden van kennis over Vermeer op andere plekken in Delft, Nederland en/of andere
landen;
 het verzorgen van evenementen zoals rondleidingen, lezingen en cursussen;
 het (doen) verrichten van een onderzoek, het overdragen van kennis en het (doen) opzetten
en (doen) beheren van een internationaal documentatiecentrum;
 het inzetten van vrijwilligers die elk met hun eigen expertise zorgen dat de Stichting Vermeer
Centrum Delft goed kan functioneren;
 het samenwerken meet andere (toeristische en culturele) organisaties binnen en buiten Delft;
 het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Samenstelling bestuur en directie:
 Het bestuur bestond dit jaar uit:
o De heer H.J. (Herman) Weijers (tevens directeur)
 De leden van het toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) bestond dit jaar uit de volgende
personen:
o de heer J.M. (Boy) van de Wiel, voorzitter
o de heer R.C. (Rob) de Man, secretaris / penningmeester
o de heer N.P.O. (Peter) Ruysch
o de heer J.L.M. (Jeroen) Beelen
o de heer W.J.M. (Willem)van Mierlo
De Raad van Toezicht is – samen met het bestuur – zes keer bijeen geweest.
Verhuringen:
In 2018 is achttien keer een deel (of meerdere delen) van het centrum verhuurd aan derden,
al dan niet inclusief een diner of buffet. Denk daarbij aan onder meer aan de gemeente Delft,
de Orde van den Prince (zes keer), Boekhandel de Omslag (drie lezingen: Saskia Goldschmidt
over haar boek ‘Schokland’, Annejet van der Zijl en Jo Simons over hun boek ‘de val van Annika
S.’ en Oscar van den Boogaard over zijn boek ‘Kindsoldaat’), winkeliersvereniging De Klis
(jaarvergadering en barbecue), VVE Oostsingel Exxon, Notariskantoor Boelens, Internationale
vrouwendag (8 maart) en twee familiefeesten, waaronder één van de familie Vermeer.
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Activiteiten:
 Op 12 februari is een kennismakingsbijeenkomst voor het personeel van Delftse hotels en
horeca georganiseerd. Ondanks toezeggingen kwamen maar weinig mensen opdagen. Het
voordeel hiervan was dat de aanwezige gidsen ruim voldoende tijd hadden om iedereen van
informatie te voorzien.
 Van maart tot en met einde juni zijn 24 versies van ‘het meisje met de parel’ in het Vermeer
Centrum Delft te bewonderen geweest. Na een oproep via social-media kwamen ruim 600
aanmeldingen binnen. Zowel kinderen als ouderen gaven aan door dit meesterwerk van
Vermeer te zijn geïnspireerd, waaronder professionals en amateurs. Alle genres kwamen voor.
Veel naschilderingen, maar ook fotografie, pastelkrijt, kleurpotlood, houtbewerking,
drukwerk, lithografie, etc. Uit al deze inzendingen zijn 24 werken gekozen, waarbij gelet is op
diversiteit in leeftijd van de makers, originaliteit, kwaliteit en kunstvorm. De tentoonstelling
heeft veel bekijks gehad. Van alle getoonde werken heeft het centrum twee werken gekocht,
te weten ‘black girl with a pearl’ van fotografe Jenny Boot en een werk in inkt en ecoline van
de Franse kunstenares Bénédicte Gelé.

‘Black girl with a pearl’ door Jenny Boot.
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Op zaterdag 19 mei gaf de Franse schilder Mike Leroy de gehele dag informatie over zijn versie
op ‘het straatje’ van Vermeer. Leroy heeft zich ten doel gesteld om alle schilderijen van
Vermeer zo levensecht mogelijk en op dezelfde wijze als Vermeer dat gedaan zou kunnen
hebben na te maken. Zij versie van het straatje is een paar weken op de begane grond te zien
geweest.
Dinsdag 25 september vertrokken circa 40 van de vrijwilligers naar Almere en het Muiderslot
als gezamenlijk uitje. Almere was door de organiserende werkgroep uitgekozen omdat één van
de vrijwilligers daar is gaan wonen. Na een interessante rondleiding door een stad die de
meeste Nederlanders niet kennen werd een lunch gebruikt in het Muiderslot. Na een
rondleiding door dit slot bracht de bus het gezelschap weer terug naar het Vermeer Centrum
Delft waar een overheerlijk en overdadig buffet van onze huiscateraar ‘de Buffetspecialist’
klaar stond.
Donderdagavond 27 september hield Marc Couwenbergh een lezing over zijn digitale boek ‘de
meiden van Vermeer achterna’. Circa 25 mensen kwamen naar hem luisteren.

Bezoekersaantallen per maand:
Bezoekersaantallen:
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

2018
1.871
2.351
3.262
5.168
4.171
3.130
4.376
5.748
3.872
3.454
2.254
2.075
41.732

2017
1.872
1.930
2.998
5.540
4.181
3.183
4.515
5.414
3.304
3.468
2.381
2.025
40.811

2016
1.965
2.708
4.016
5.027
4.419
3.028
4.122
5.042
2.886
3.262
1.954
1.809
40.238

Filmploegen:
In 2018 heeft het Vermeer Centrum Delft vijfmaal een film- en cameraploeg uit het buitenland
over de vloer gehad (uit Frankrijk, China, Duitsland en Japan). Vanuit Nederland kwam Omroep
Max hier opnamen maken voor haar programma over Bed & Breakfasts is Delft.
Betaalde groepen / rondleidingen:
In totaal hebben 3.518 mensen in 124 groepen dit jaar het Vermeer Centrum Delft bezocht,
waarvan 28 groepen door één of meerdere van onze gidsen zijn rondgeleid. De andere groepen
zijn zelfstandig (met eigen gids of met audioguide) door het centrum gegaan. Onder deze
groepen ook relatief veel leerlingen voortgezet onderwijs uit het buitenland (België, Frankrijk,
Duitsland, Luxemburg, China en Rusland). De werkgroep Educatie heeft 311 leerlingen uit het
basisonderwijs uit Delft, grote omstreken, Goes, Middelharnis en Vlaardingen begeleid.
Eén tot twee keer per maand krijgen wij bezoek van gasten afkomstig van cruiseschepen die
in Rotterdam hebben aangelegd. Meestal is dit op zondag. Gemiddelde aantal per zondag is
circa 25 personen. Speciale aandacht ging uit naar de rondleiding van de ambassadrice van
Cuba door ons centrum.
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Gratis rondleidingen:
Op de vrijdagen om 11.30 en op de zondagen om 10.30 uur (Engelstalig) en om 12.00 uur
worden in het centrum gratis rondleidingen verzorgd door vrijwilligers. De deelnemers kopen
een gewoon entreebewijs voor het centrum en kunnen dan van een gids in plaats van een
audio guide genieten. Het komt voor dat er geen toehoorders zijn (en de gids voor niets
komt), maar ook dat er 20 mensen meelopen. In totaal hebben 653 mensen van deze service
gebruik gemaakt. De deelname in 2018 was als volgt:
Vrijdag
Zondag
Zondag
Nederlands Engels
Nederlands
januari
11
5
14
februari
22
13
35
maart
18
5
32
april
6
21
18
mei
12
19
4
juni
9
17
24
juli
9
15
19
augustus
21
30
30
september
8
34
39
oktober
21
10
21
november
22
7
20
december
18
15
29
177

191

285

Vrijwilligers:
Ook in 2018 werden in het Vermeer Centrum Delft de nodige taken en verantwoordelijkheden
door de ruim 75 vrijwilligers uitgevoerd. Denk daarbij aan de bezetting van de entree- en
winkelbalie, de horeca, educatie, gidsen en rondleidingen, publiciteit en marketing, etaleren,
onderhoud, inkoop, activiteiten en inhoud.

‘Girl with a pearl’ door Bénédicte Gelé.
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Sponsoring, subsidiëring en vrienden:
Onderstaande bedrijven, instellingen, fondsen en personen helpen of hebben het Vermeer
Centrum Delft geholpen met bijdragen van financiële of andere aard. Vanzelfsprekend zijn wij
erg blij met hun steun en vernoemen ze graag:
alle particuliere vrienden ● alle vrijwilligers ● Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling ●
Notariskantoor Boelens ● Winkeliersvereniging De Klis ● Tabaksspeciaalzaak Van Renssen ●
Boekhandel de Omslag ● Wines & Whiskies ● Hols de Man accountants ● Kantoorvakhandel
A.J. Prins ● Stadsuurwerkmaker Van Loenen ● Druk Tan Heck ● Les Gâteaux, ambachtelijke
hartige taarten ● Hotel Emauspoort ● Atelier Van Zijderveld ● Georg Jensen Damask ●
Chocolaterie en Lunchroom Leonidas ● P& Ontwerp ● Pottenbakkerij De Mallemok ● Terras
eetcafé Het Koningshuys ● Het Gulden ABC ● EBH legal ● Atelier van Zijderveld ● Hotel
Johannes Vermeer ● Stadsbakkerij De Diamanten Ring ● House of Vermeer ● Jeroen Beelen
Destination Marketing ● MWP advies ● Van der Burgh Chocolaad ● Verba Producties
Financieel overzicht: zie aparte bijlage

Het gebouw van het Sint Lucasgilde (Vermeer Centrum Delft).

Stichting Vermeer Centrum Delft
Voldersgracht 21, 2611 EV Delft ● 015-2138588 ● info@vermeerdelft.nl ● www.vermeerdelft.nl
IBAN: NL79 RABO 0137 1973 73 ● KvK: 27305887 ● BTW: NL 818 502 046 B01
De Belastingdienst merkt de Stichting Vermeer Centrum Delft aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) onder RSIN / fiscaal nummer 818502046.
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