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Inleiding en strategie
De Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum te Amsterdam werd
opgericht op 20 juni 1969. De Vereniging heeft statutair ten doel belangstelling te
wekken en stimuleren voor het Allard Pierson Museum te Amsterdam (het
archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam) en haar verzamelingen in
het bijzonder en meer in het algemeen voor de kunst van klassieke oudheid en de
antieke culturen van het Nabije Oosten. Daarnaast bevordert de Vereniging de bloei
van het museum en behartigt haar overige belangen in de ruimste zin. De Vereniging
heeft geen winstoogmerk. Een groot deel van de collectie is verworven dankzij de
steun van de Vereniging van Vrienden.
De Vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van het organiseren van
lezingen en excursies, ondersteuning bieden bij de totstandkoming van
tentoonstellingen in het museum, het uitgeven van het magazine ‘Allard Pierson
mededelingen’ en , het werven van fondsen om daarmee de museale collectie uit te
breiden.
Ambitie en doelstellingen
- iedereen die belangstelling heeft voor de mediterrane oudheid in het algemeen
en het Allard Pierson Museum in het bijzonder moet lid zijn van de verenging;
- de vereniging is dé vereniging die de Oudheid en het Allard Pierson Museum
Toekomst biedt;
- de vereniging biedt een platform voor gelijkgestemden;
- de vereniging geeft hulp en steun aan het Allard Pierson Museum door het
werven van fondsen voor de uitbreiding van de collectie;
- de vereniging draagt kennis uit van de mediterrane oudheid waarbinnen het
Allard Pierson Museum een belangrijke rol speelt;
- de vereniging benadrukt het feit dat het Allard Pierson Museum met zijn
archeologische collecties van internationale allure een fundament is van het
culturele hoofdstedelijke aanbod.

Activiteiten
De Vereniging van Vrienden organiseert regelmatig lezingen en excursies. De
lezingen zijn meestal gerelateerd aan de tijdelijke tentoonstellingen van het museum,
maar hebben in ieder geval altijd een duidelijke verbinding met de collecties van het
museum. Tijdens excursies wordt vaak een bezoek gebracht aan tijdelijke
tentoonstellingen van andere Nederlandse en buitenlandse musea met een
archeologische collectie. De excursies worden begeleid door medewerkers van het
museum, zodat de excursie-leden kunnen vertrouwen op deskundige uitleg. Naar
aanleiding van belangwekkende tentoonstellingen worden ook meerdaagse excursies
naar het buitenland georganiseerd.
Om de leden ook naast hun bezoek aan het museum op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen binnen de Vereniging en het museum worden er per jaar ca 5
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nieuwsbrieven uitgegeven. Hierin worden de ontwikkelingen in het museum
besproken alsmede de activiteiten van zowel de Vereniging als het museum.
Verder worden er drie ‘Allard Pierson mededelingen’ per jaar uitgegeven. In dit
tijdschrift worden de leden op de hoogte gehouden van de nieuwste aanwinsten van
het museum en het daarnaar te verrichten onderzoek door de medewerkers van het
museum. Soms zijn de thema’s van het ‘Allard Pierson mededelingen’ gerelateerd aan
de tijdelijke tentoonstellingen van het museum en dient dan tevens als catalogus.
Diverse binnen- en buitenlandse instellingen hebben een (ruil)abonnement op het
‘Allard Pierson mededelingen’. Een aantal opmerkelijke aanwinsten in de collectie
van het museum die tot stand kwamen dankzij de Vereniging van vrienden is:
• Griekse volutenkrater (inv. nr. 10600)
• Romeinse sculptuur ‘de Herfst’ (inv. nr. 14409)
• Marmeren scheepsreliëf (inv. nr. 16763)
• Etruskisch bronzen karretje (inv nr 16814)
• Marmeren beeld van een jonge vrouw (inv nr 17670)
• Egyptisch houten beeld (inv nr 17950)
Organisatie en financiën
Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum was op
1 januari 2017 als volgt samengesteld: dhr. mr. E.E. van der Laan, burgemeester van
Amsterdam (erevoorzitter), mr. K.E.J. Dijk (voorzitter), drs. R. van Beek (secretaris),
mr. H.P.F.E. Bos (penningmeester), prof. dr. W.M.H. Hupperetz (directeur van het
Allard Pierson Museum), drs. V. Boele, mevr. drs. J.J. Jansen, prof. dr. V.V. Stissi,
mr. M.P.M. van de Ven en mevr. T. Voûte. Het bestuur wordt ondersteund door J. van
der Bijl (financiële zaken). Het secretariaat wordt ondersteund door mevr. L.
Huiskamp.
Lidmaatschapsvormen
De Vereniging van Vrienden heeft zes verschillende lidmaatschapsvormen:
- Gewoon lidmaatschap
- Donateurslidmaatschap
- Gezinslidmaatschap
- Studentlidmaatschap
Eén keer per jaar, in het voorjaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
Voor deze vergadering wordt een jaarrekening gemaakt die wordt goedgekeurd door
een onafhankelijk accountantsbureau en een kascommissie. Daarenboven wordt de
jaarrekening goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering.
Fondsen werven
De Vereniging verkrijgt haar gelden voornamelijk via contributies, legaten en
schenkingen.
. De Vereniging werft ook op andere manier fondsen, teneinde haar taken nog beter te
kunnen uitvoeren.
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Vermogen beheren en besteden
Het vermogen van de Vereniging wordt bijeengebracht door contributies, donaties en
legaten. Het vermogen wordt door het bestuur beheerd waarbij penningmeester,
secretaris en voorzitter tekenbevoegdheid hebben. Bij bedragen hoger dan € 5000,dienen twee bestuursleden te tekenen. Het geld staat op (spaar)rekeningen en wordt
niet belegd of op andere manieren beheerd. Het geld wordt gebruikt ten bate van het
Allard Pierson Museum op een manier zoals die staat beschreven in de doelstelling.
Het Allard Pierson Museum verzoekt aan de Vereniging om financiële ondersteuning.
Uitgangspunt bij het toekennen van ondersteuning is gelegen in het feit dat in principe
alleen blijvende projecten worden gesteund.
Het vermogen van de vereniging staat in zijn geheel ter beschikking van de doelen die
in de doelstelling zijn omschreven. Grotere bedragen die zijn geschonken of
gelegateerd worden op een geschikt moment gebruikt om de collectie van het museum
te vergroten. In 2016 heeft de Vereniging een belangrijke financiële bijdrage geleverd
bij de aankoop van twee marmeren Romeinse beelden uit de keizertijd.
In de praktijk betekent dit dat de Vereniging financieel bijdraagt bij aankopen van
archeologische voorwerpen ten gunste van het Allard Pierson Museum en bij de
uitgave van het magazine ‘Allard Pierson mededelingen’ van de Vereniging. Dit
tijdschrift ontvangen alle contribuanten en heeft nationale en internationale betekenis.
Bij eventuele opheffing van de Vereniging zal een batig saldo zodanig worden
besteed aan een doel dat overeenkomstig is met het doel van de vereniging zoals in de
statuten is geformuleerd.
De verenging heeft een Culturele ANBI status en dat maakt het voor contribuanten
aantrekkelijk om geld te storten.
In het verleden had de Vereniging de museumwinkel van het Allard Pierson Museum
onder haar hoede. Per 1 januari 2012 sloot de Vereniging met het Allard Pierson
Museum een overeenkomst voor vijf jaar over de museumwinkel, op grond van welke
jaarlijks € 10.000,-- beschikbaar is voor aankopen voor de collectie.
De Vereniging heeft geen collectie. Er is één uitzondering, de collectie rolzegels is op
uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar na zijn dood in bezit gekomen van de
Vereniging van Vrienden. Deze collectie is in permanent bruikleen bij het museum.
Een van de doelen die het bestuur zich stelt is om de reserve te kunnen besteden aan
aankopen ten gunste van de museumcollectie.
Toekomst
De vereniging telt op 31 december 2016 879 leden. Het streven van de vereniging is
om dit ledental gestaag te laten toenemen. Daartoe zal actief beleid worden gevoerd.
Dit is één van de hoofddoelen van de het bestuur van de Vereniging.
De Vereniging onderhoudt nauwe banden met bevriende Verenigingen van
archeologische musea. Samenwerking doet zich voor op het gebied van activiteiten
zoals excursies en evenementen in het museum.
Senaat
In samenwerking met het Museum heeft de vereniging de APM_senaat opgericht.
Senator worden diegenen die het Museum die gedurende 5 jaren met een schenking
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van ten minste € 1.000,-- per jaar steunen. Senatoren worden bij hun benoeming als
zodanig tevens lid van de Vereniging.
De APM-senaat is een selecte groep van liefhebbers van archeologische kunst en van
het Allard Pierson Museum. In totaal zullen slechts 100 personen lid kunnen worden.
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