Stichting Vermeer Centrum Delft
Bestuurlijk jaarverslag 2020
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 met 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
 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 – vijf keer bijeen geweest.
Het coronavirus maakt 2020 tot een jaar dat volledig anders is dan verwacht
Het jaar 2020 begint goed voor het Vermeer Centrum Delft. In de eerste maanden van het jaar zet de
stijging van het aantal bezoekers door. Daarnaast mogen we in deze eerste maanden ruim 850
basisschoolscholieren uit Delft en omliggende gebieden ontvangen, mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van de Lyons Club Delft Princestad en de vrijwilligers van de werkgroepen educatie
en rondleidingen.
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Op maandag 16 maart slaat het goed begonnen jaar om en begint de door de overheid opgelegde
lockdown in de strijd tegen het coronavirus. Deze lockdown duurt tot en met zondag 31 mei. Het
centrum is 2,5 maand volledig voor alle bezoek (informatiecentrum en winkel) gesloten. Vanaf 1 juni
mag de winkel wel weer open voor publiek, als wij maar voldoen aan maatregelen om het virus te
bestrijden, zoals kuchschermen op de balie, desinfecterende gel bij de ingang, extra schoonmaak van
de toiletten, deurklinken, leuningen en andere zaken waar mensen vaak met de handen aankomen,
voldoende ventilatie van onze ruimten en overal in het gebouw geldt de 1,5 meter maatregel (o.a.
door looproutes in te stellen). Alle hiervoor beschreven maatregelen worden genomen en er wordt
besloten de horecaruimte om te bouwen tot extra mogelijkheid om winkelgoederen te kunnen
verkopen. Op deze manier ontstaat er ook in het ‘normale’ winkelgedeelte meer ruimte om goed te
kunnen lopen en de 1,5 meter regel te kunnen waarborgen.
Vanaf dinsdag 30 juni worden de door de overheid opgelegde maatregelen versoepeld en kunnen onze
gasten ook weer door het informatiecentrum lopen. We mogen per enig moment maximaal 50 mensen
tegelijkertijd tot het centrum toelaten. Deze maatregel controleren we door maximaal 50 werkende
audiotours uit te delen.
Na een voorzichtige start in de eerste weken van juni, begint eind juni de toeristenstroom weer
langzaam op gang te komen. Onze bezoekers komen dan voor het overgrote deel uit Nederland zelf
en voor de rest uit België, Frankrijk, Italië, Duitsland en Engeland. De aantallen bezoekers halen het
echter niet bij de normale stroom bezoekers in deze maanden. Bovendien blijkt dat de Nederlandse
bezoeker minder of geen souvenirs na hun bezoek koopt.
In oktober zien we dat het aantal bezoekers weer daalt, mede doordat er weer extra beperkende
maatregelen door de overheid zijn voorgeschreven. Bezoekers moeten zich tevoren melden en/of een
(digitaal) kaartje kopen voor een tijdslot. Maximaal mogen er dan nog 30 mensen tegelijkertijd in het
centrum verblijven. Wij controleren dat aantal door middel van het aantal uit te geven audiotours
(maximaal 30 in omloop). Aangezien er nog redelijk veel gasten niet tevoren gereserveerd hebben,
laten we ook verkoop aan de balie toe. Die gasten moeten dan wel hun gegevens achterlaten (naam,
telefoonnummer en/of mailadres) om ze – in het geval dat nodig mocht zijn – te kunnen informeren
op het moment dat blijkt dat er in het centrum één of meerdere met corona besmette gasten zijn
geweest. Dat laatste blijkt gelukkig niet nodig.
Rond diezelfde tijd besluit de overheid dat er mondkapjes of gezichtsmaskers gedragen moeten
worden in winkels en openbare ruimten. Een maatregel die ook in het centrum geldt voor onze
vrijwilligers. Voor ieder van hen schaffen we een gezichtsmasker aan en worden mondkapjes ter
beschikking gesteld.
Half december moet het centrum als gevolg van de coronacrisis helaas weer de deuren sluiten. Wat
we dan nog niet weten dat die situatie zal voortduren tot einde mei 2021.
Al met al hebben de twee lockdowns en de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, heel wat
zaken anders doen lopen dan normaal. Denk daarbij aan onder meer het nemen van de nodige
bezuinigingsmaatregelen, het aanvragen van steun van de Rijksoverheid (NOW en TVL), het instellen
van een maandelijks door de Raad van Toezicht te beoordelen liquiditeitsprognose, goed overleg met
de verhuurder van ons pand over vermindering van de huur, veel minder gasten die ook minder
souvenirs uit onze winkel kopen, vrijwel geen verhuringen meer, geen viering van het 12,5 jarig
bestaan, geen vrijwilligersuitje en veel meer digitale verkoop van entreetickets.
Door de uítbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van de Stichting
Vermeer Centrum Delft gedurende 2020 aanzienlijk lager ten opzichte van hetgeen was begroot. De
verwachting is dat de coronacrisis ook het resultaat van de Stichting over 2021 verder sterk negatief
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zal beïnvloeden. Ook in de jaren daarna zullen wij de gevolgen van deze coronacrisis ervaren, omdat
we dan de van de verhuurder verkregen huurkorting terug zullen moeten betalen.
Zoals hierboven al aangegeven volgen wij binnen ons gebouw – voor zowel onze (vrijwillige)
medewerkers en onze gasten – de richtlijnen van het RlVM, maken wij gebruik van de regelingen die
aangeboden worden door de landelijke en gemeentelijke overheid (TVL en NOW) en wordt onze
liquiditeitspositie continu in de gaten gehouden en eens per maand ook door onze Raad van Toezicht
beoordeeld. De Stichting Vermeer Centrum Delft heeft geen lopende verplichtingen aan leningen.
Verhuringen
 Sinds ook op de tweede verdieping een permanente tentoonstelling te zien is, wordt het
centrum niet meer overdag verhuurd aan derden. Alleen de kleine vergaderzaal op de tweede
verdieping is overdag nog te huur. Deze zaal is in 2020 slechts één keer voor twee dagdelen
verhuurd geweest.
 Het aantal geplande avondactiviteiten is in 2020 flink terug gelopen en beperkt gebleven tot
de volgende zaken:
o Donderdag 27 februari heeft professor Frans Grijzenhout een lezing gegeven over
Vermeer en zijn stad Delft. Deze avond was gratis toegankelijk voor de leden van de
Lyons Club Delft Princestad, de vrijwilligers en de donateurs van het centrum. Ruim 50
mensen hebben de lezing bijgewoond.
o Dinsdag 3 maart hield de Stichting 8 maart haar jaarlijkse avond in het teken van de
Internationale Vrouwendag. Ruim 75 gasten waren die avond aanwezig in het
horecagedeelte op de begane grond en de Van Mierlozaal op de tweede verdieping.
o De Orde van de Prince is in dit jaar slechts drie keer onze gast geweest, waarvan de
laatste maal in november met voldoende ruimte tussen de 29 gasten om te kunnen
voldoen aan de 1,5 meter maatregel.
Activiteiten
 Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers
Precies 50 vrijwilligers komen naar de receptie. De sfeer is aangenaam en gemoedelijk. We
nemen afscheid van een tweetal vrijwilligers en verwelkomen enkele nieuwe.
 Bezoek scholieren uit de groepen 5 en 6 van basisscholen uit Delft en omgeving
Op woensdag 8 januari ontvangen we de eerste groepen basisschoolscholieren uit Delft en
omliggende dorpen. Zij worden welkom geheten door de leden van de werkgroepen educatie
en rondleidingen. Elke groep wordt in twee kleinere groepen gesplitst en mogen dan kiezen
uit de verkleedkleren. Er zijn twee sets met o.a. het gele met bont afgezette manteltje, de
blauwe jurk van de lezende vrouw, het jack van Vermeer, baretten, mutsjes, e.d. Elk kind dat
dat wil, kan op die manier verkleed door het centrum lopen. Na een rondleiding van ongeveer
drie kwartier staan er limonade en koeken op ze te wachten, waarna ze weer lopen of met de
bus terug gaan naar school.
Bij elkaar hebben zo’n 850 leerlingen kennis gemaakt met het Vermeer Centrum Delft. Alle
kosten voor de rondleidingen, het maken van de verkleedkleren, de koeken en limonade en
het (eventuele) vervoer van en naar school is betaald uit een vrijwillige gift van de Lyons Club
Delft Princestad. Als dank hebben wij de leden van deze organisatie een informatieve avond
met lezing door professor Grijzenhout aangeboden.
 Tijdelijke expositie ‘maak je eigen Vermeer’
Voor het voorjaar en zomer was in het centrum een tentoonstelling gepland van eigen werk
gemaakt naar aanleiding van het onbekende werk van Vermeer ‘daer een Signeur syn handen
wascht in een doorsiende kamer met beelden konstig en raer’. Corona gooide roet in het eten.
Er kwamen te weinig aanmeldingen van (amateur en professionele) kunstenaars binnen en de
expositie is daarom geschrapt.
 Plannen 2021: door het coronavirus dat sinds half maart 2020 in de wereld rondgaat, zijn alle
plannen voor 2021 uitgesteld tot nader order.
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Bezoekersaantallen per maand
Bezoekersaantallen:
Januari
Februari
Maart
April
mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

2020
2.317
3.120
841
0
0
661
2.707
2.748
1.488
779
239
213

2019
1.858
1.952
3.661
5.882
4.741
3.757
5.177
5.837
3.889
4.070
2.236
2.267

15.113

45.327

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

Betaalde groepen/rondleidingen
In 2020 zijn er – op de rondleidingen voor de basisschoolscholieren na – geen rondleidingen
gegeven. De gratis rondleidingen op vrijdag en zondag hebben in de maanden januari,
februari en begin maart wel plaatsgevonden, maar zijn daarna gestopt. Als organisatie
vonden wij het niet verstandig om onze vrijwillige gidsen bloot te stellen aan onnodige
risico’s.
Vrijwilligers
Ook in 2020 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. In de maanden juli, augustus en september melden
zich diverse nieuwe vrijwilligers aan.
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 ●
Winkeliersvereniging De Klis ● Tabaksspeciaalzaak Van Renssen ● 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
● P& Ontwerp ● Pottenbakkerij De Mallemok ● EBH legal ● Jeroen Beelen Destination
Marketing ● MWP advies ● Van der Burgh Chocolaad ● Verba Producties
Financieel overzicht: zie aparte bijlage
Delft, 31-05-2021

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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