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De Stichting Vrienden van het Graafs Museum is in 2013 opgericht met als doel het ondersteunen
van de Stichting Graeft Voort (Graafs Museum en Graafs Kazemattenmuseum) in de meest ruime zin
des woords. Met name door middel van de contributies van de donateurs ondersteunt de stichting
het museum financieel. Zie pagina 6.
Het bestuur bestaat uit drie leden: Lambèrt van Genugten, voorzitter, Marc Hendrikse, secretaris en
Stan Verhaak, penningmeester. Namens het bestuur van Graeft Voort neemt Henk Smits deel aan de
vergaderingen. Hij vormt met raad en daad de verbinding met het bestuur van Graeft Voort,
essentieel voor het goed functioneren van het bestuur van de vrienden.
Het jaar 2017 telde 100 lidmaatschappen, w.o. 47 gezinslidmaatschappen. Voornamelijk uit de
gemeente Grave, maar er waren ook donateurs van buiten de gemeente, die het museum een warm
hart toedragen.
In 2014 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als
culturele ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierdoor zijn giften aan de Stichting Vrienden van het Graafs Museum
voor 125% aftrekbaar voor de belasting.

Tentoonstellingen
Het Graafs Museum heeft in 2017 de volgende tentoonstellingen georganiseerd; de Vrienden van het
museum waren bij elke opening speciaal uitgenodigd.
-

februari – mei 2017: “Ogenblik”. Tentoonstelling gewijd aan de zorg voor blinden en
slechtzienden in Grave door de eeuwen heen. In samenwerking met Koninklijke Visio.

-

juni – september 2017: “Jan van Cuyck, ridder + diplomaat”. Samen met Véronique Lambert,
historica, is deze tentoonstelling opgezet en gewijd aan de edelman, die niet alleen voor onze
regio belangrijk was maar ook ‘internationaal’ veel invloed had. De Vrienden hebben een
financiële bijdrage geleverd aan de inrichting. Ook mochten onze leden het boekje over Jan
van Cuyck gratis meenemen.

-

September 2017 – februari 2018: “Jan Ketterings, beeldhouwer en portrettist”. In Grave
geboren kunstenaar, van wie in de stad diverse kunstwerken te zien zijn, zoals het Mobilisatie
monument, G.W. Lovendaal (o.a. dichter), Jan Hondong (vliegenier), Dina van Leeuwen
(oorlogslachtoffer) en meer.

- Eindejaarsborrel
Op 8 december hebben de vrienden het jaar 2017 afgesloten met een feestelijke eindejaarsborrel in
de Hervormde Kerk. Burgemeester Lex Roolvink van Grave opende de avond met een korte terugblik
op het 40-jarig jubileum van het Graafs Museum. Een van de oprichters, de heer Martien Koolen,
werd in het zonnetje gezet. Hoe hij in zijn jeugd al archeologische vondsten verzamelde; deze hobby
mondde uiteindelijk uit in de oprichting van ons Graafs Museum, zoals dat begin van deze eeuw zijn
plek vond in de Hampoort.
Daarna volgde een lezing van Leo Vankan, “de trein die nooit vertrok”, over de pogingen in de vorige
eeuw om Grave aan te laten sluiten op het nationale spoornet.

Burgemeester Lex Roolvink en Martien Koolen

Voorzitter Lambèrt van Genugten & Leon Vankan
De avond werd muzikaal omlijst door het trio “Heren van tijd”.

De tweede druk van het boekje ‘Bridge Eleven is ours’, in 2014 uitgegeven door het museum, is mede
mogelijk gemaakt door de Vrienden.

Financieel overzicht 2017 in euro’s
Bankkosten

128,06

Vergaderkosten

29,28

Bijdrage tentoonstelling ‘Jan van Cuyck’

2.500,00

40 boekjes ‘Jan van Cuyck’ voor de Vrienden

400,00

Eindejaarsbijeenkomst Hervormde Kerk

686,99 +

Totaal uitgaven:

3.744,35

Donaties t/m 31-12-2017

3.634,05

Balans en baten en lasten
Activa
Saldo bank rek.crt 1-1-2017
Saldo bank spaarrek. 1-1-2017

Saldo bank rek.crt 31-122017
Saldo bank spaarrek. 31-12-2017

65,45
11.018,24
11.083,69

68,63
10.904,76
10.973,39

Doel van de Stichting Vrienden van het Graafs Museum is het ondersteunen van Stichting Graeft
Voort in de meest ruime zin des woord. Daarbij staat het realiseren van de missie van het Graafs
museum centraal. De vriendenstichting is van mening dat daarvoor een nauwe betrokkenheid van
een groot aantal vrienden onontbeerlijk is. Het museum kan slechts een museum zijn over, voor en
door Grave indien het steun ontvangt uit alle lagen van de Graafse bevolking.
De vriendenstichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
- het verrichten van sponsoractiviteiten;
- het geven van adviezen aan het museum;
- het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van het museum;
- het verzorgen van publicaties;
- het organiseren van (studie)bijeenkomsten;
- het verwerven en ter beschikking stellen van voorwerpen voor de verzameling van het
museum dan wel het ter beschikking stellen van gelden daarvoor, alsmede alle overige
wettige middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht, of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

