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"Vereniging  Vrienden van Haarlemmermeermuseum De Cruquius” 
Informatie in verband met de ANBI-status 

 

Oprichtingsdatum: 3 november 1983 

Conform Artikel 2 van de in 2018 aangepaste Statuten heeft de Vereniging ten 
doel het bevorderen van de bloei van de Stichting Haarlemmermeermuseum 
De Cruquius en het door deze stichting geëxploiteerde Cruquius Museum en 
Historisch Museum alsmede het behouden en vastleggen van de historie van 
Haarlemmermeer (“Meer-Historie”). 

Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. Het wekken van belangstelling voor en het stimuleren van activiteiten 
van dit museum. 

b. Het bijeenbrengen van gelden en het beschikbaar stellen daarvan aan 
het museum. 

c. Het organiseren van lezingen en excursies. 
d. En alle andere vormen van steunverlening, welke daaraan dienstig 

kunnen zijn. 

De “Vereniging Vrienden van Haarlemmermeermuseum De Cruquius” is bij de 
belastingdienst geregistreerd onder nummer RSIN 8029.01.347.     

 

Jaarlijks activiteitenprogramma: 

1. 4 keer per jaar een ledenbrief “CRUQUIUS CHRONIQUE” met informatie 
over activiteiten van de Vrienden en van het museum. 

2. In april een Algemene Ledenvergadering, met een rapportage vanuit het 
museum en het bespreken van grootte en doel van een donatie aan het 
museum; met aansluitend een lezing over een actueel en/of een 
historisch waterstaatkundig onderwerp, mede ter voorbereiding van de 
jaarexcursie.  

3. In het najaar de jaarexcursie naar een waterstaatkundig werk in 
combinatie met het bezoek aan een bij voorkeur werkende 
stoommachine in een gemaal. 
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Samenstelling van het Bestuur m.i.v. 15-4-2019 

Hans Pluckel, voorzitter; Hein Jansen, secretaris; Jemme Schurer, 
penningmeester; en de leden Frank van den Berg, Ed van Dalsem, John van den 
Putten en Henny van Son. 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

De vereniging is een culturele ANBI. De financiële verantwoording over 2017, 
2018 en 2019 staat in de bijlage. 

Terugblik op de activiteiten  in de periode 2016-2018 

2016 

Uitschrijven van de prijsvraag CRUQUIUS 2020: Toekomst Nederland 
Waterland, voor HBO- en universiteitsstudenten, met vaststelling van de 
daarbij horende prijzen van in totaal € 3500,-. 

Lezing over ‘Overstromingen en droogmakerijen in het Zuiderzeegebied’ door 
dr. Henk Pruntel, wetenschappelijk onderzoeker aan het Nieuw Land 
Erfgoedcentrum te Lelystad, e.e.a. mede n.a.v. de watersnoodramp van 1916. 

Jaarexcursie naar het Stoomgemaal Mastenbroek aan de Kamperzeedijk tussen 
Kampen en Genemuiden en aan het Museum Nieuw Land te Lelystad. 

2017 

27 januari 2017 Uitreiking van de drie prijzen “Cruquius 2020: Toekomst 
Nederland Deltaland” in de Waterschapszaal met ruim 70 aanwezigen, 
waaronder Dijkgraaf Gerard Doornbos, burgemeester Theo Weterings en 
voorzitter van de jury Gerrit van der Plas. 

11 april 2017 Algemene Ledenvergadering inclusief informatie vanuit het 
Haarlemmermeermuseum De Cruquius, onder andere over de nieuwbouw.  
Aansluitend een lezing over ‘Ruimte voor de Rivier’ binnen het programma 
‘Deltaplan Grote Rivieren’ door ir. Richard Jorissen, programmadirecteur 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
14 oktober 2017 jaarexcursie met 54 deelnemers naar stoomgemaal De Tuut, 
met werkende stoommachine, in Appeltern in het Land van Maas en Waal. ’s 
Middags bezoek aan de Tuinen van Appeltern. 
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2018 

17 april 2018 Algemene Ledenvergadering inclusief informatie vanuit het 
museum, onder andere over de nieuwbouw van het museum. In deze 
vergadering zijn de nieuwe statuten besproken en goedgekeurd. Ook heeft 
Hildebrand de Boer een toelichting gegeven over de tijdelijke adviescommissie 
ontwikkelagenda en nieuwe leden. Aansluitend heeft dr. Abel Streefland, 
universiteitshistoricus van de TU Delft, een lezing gehouden over “Lorentz en 
de Afsluitdijk”.  

29 september 2018 jaarexcursie met 58 deelnemers naar het Putter 
Stoomgemaal en het stoomgemaal Arkemheen/Hertog Reijnout. ’s Middags 
een bezoek aan Spakenburg. 

2019 

Op 15 april 2019 is de Algemene Ledenvergadering gehouden waarin ook  
informatie vanuit het museum is gegeven. Aansluitend heeft Pier Schaper van 
Wetterskip Fryslân een presentatie gehouden over waterbeheer in Fryslân en 
de geschiedenis en functie van het Woudagemaal in Lemmer. 

Vanaf nr. 82 zijn de logo’s van de vrienden-bedrijven opgenomen in de 
Cruquius Chronique. 

De jaarexcursie is op 16 oktober 2019 gehouden. Er waren 50 deelnemers die ’s 
morgens het Woudagemaal te Lemmer bezochten en ’s middags Orkum met 
onder andere het Jopie Huisman museum. 
 

Vooruitblik en beleidsplan 

Het jaarlijkse activiteitenplan staat in dienst van het bevorderen van de bloei 
van het museum. In overleg met het museum wordt bezien hoe de vereniging 
kan bijdragen aan de financiering van de nieuwbouw en renovatie. Er wordt 
gestreefd naar start uitvoering van de bouw in 2020/2021. Daarnaast wil de 
vereniging ruimte bieden voor meer leden door een actievere werving door 
openstelling voor de begunstigers van Meer-Historie. En door het werven van 
jonge leden, onder andere via sociale media. Ook streeft de vereniging naar 
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vergroting van het aantal bedrijfsleden, onder andere door het organiseren van 
een funding dinner.   

 

Activiteitenplan 2020 

Uitbrengen “CRUQUIUS CHRONIQUE” nrs. 83 t/m 86 met informatie over 
activiteiten van de Vrienden en over het Museum. 

De Algemene Ledenvergadering voor 2020 is komen te vervallen vanwege de 
coronacrisis. Ook de jaarlijkse excursie is komen te vervallen. In 
september/oktober zullen vriendenbezoekdagen aan het opnieuw ingerichte 
Cruquius museum worden gehouden. 

 

Bijlage: Financiële verantwoording 2017, 2018 en 2019 

 



 

Financieel overzicht Boekjaar 2019 
Vereniging Vrienden van Haarlemmermeermuseum De Cruquius 

 
 

Balans van  1 januari 2020 

 
 
 
 

Staat van Baten en Lasten 2019 

 
 

 
J. Schurer, 
Penningmeester 
 
 
 






