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SVTM Nieuwsbrief april 2022
Uitnodiging Jubileum-Vriendendag

Tilburg, 7 mei 2022

Deze nieuwsbrief is in zijn geheel gewijd aan het 40-jarig jubileum van onze Stichting.
Woordje van de voorzitter

Proficiat!

Het is nu veertig jaar geleden dat onze Stichting Vrienden van het TextielMuseum is opgericht.
Eigenlijk moet ik zeggen ‘Stichting Vrienden van het Nederlands TextielMuseum’, want dat is de
officiële naam. Die toevoeging ‘Nederlands’ geeft de reikwijdte van de omvang en inhoud van ons
museum aan. Qua omvang zijn we het meest uitgebreide textielmuseum en qua inhoud het meest
uniek. Maar dat hoef ik u natuurlijk niet meer te vertellen.

Betekenis van de Vrienden

In de afgelopen veertig jaar is er door een keur aan donateurs bijgedragen aan de ontwikkeling van
het museum. Zonder hen was het allemaal niet mogelijk geweest en dat geldt ook voor u. Jaarlijkse
bijdragen, extra donaties, Vrienden voor het leven, fiscaal aftrekbare giften: alles en iedereen droeg
en draagt bij. Dat geldt ook voor de bestuursleden. In de vroege periode waren dat mensen met grote
politieke invloed, bestuurlijke en bedrijfsmatige ervaring. Zij hebben zaken aangezwengeld, initiatief
genomen en hun nek uitgestoken om te komen tot een collectie, organisatie en een eigen gebouw.
Daarna nam de museumorganisatie de beleidsmatige en uitvoerende taken over en stonden de
Vrienden de directie met raad en daad terzijde. Nu zijn de Vrienden meer volgend bij de nieuwe
plannen en worden daarvan op de hoogte gehouden door de directie, ondersteunen projecten
financieel, verrichten hand-en-spandiensten en spreken waar dan ook positief over het
TextielMuseum. Ik hoop veel van onze voorgangers en uiteraard u – als donateur – te ontmoeten
tijdens onze Jubileum-Vriendendag. En te horen wat u vindt van het huidige museum en zijn
toekomstplannen.
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Meld u nu aan!

Over de Jubileum-Vriendendag het volgende. Meld u zich vooral aan! Dat kan vanaf nu via
vrienden@textielmuseum.nl .
Het programma wordt – als vanouds – weer verrassend. Aan de catering besteden we extra aandacht
en in de TextielShop ligt een speciale Jubileumdagaanbieding voor u klaar. Neem uw Vriendenpas en
Museumkaart mee, kom op tijd, blijf wat langer en geniet.
Neem gerust een introducé mee. U kunt ze verbazen met ons museum en veel introducés worden
vaak blijvend Vriend. Uw introducé betaalt tijdens de ontvangst cash € 30 of vult ter plekke het
aanmeldformulier als een nieuwe Vriend in. Wanneer we meer dan 100 aanmeldingen hebben voor
zaterdag 25e juni, dan organiseren we na de zomervakantie hetzelfde programma nogmaals. U hoort
dat begin juni, want tot 1 juni kunt u zich aanmelden voor de Jubileum-Vriendendag. Het bestuur
stelt uw komst zeer op prijs en heet u hartelijk welkom!
Charles Boissevain
vrienden.voorzitter@textielmuseum.nl

Jubileum-Vriendendag
Zaterdag 25 juni, vanaf 10:00 uur, tot 17:00 uur
Locatie: TextielMuseum, Auditorium en Foyer

Programma
10:00 – 11:00 uur

Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.

11:00 – 11:30 uur

Feestelijke toespraken door museumdirecteur, wethouder Cultuur en

Vriendenvoorzitter. Overhandiging van de ‘Vrienden van het TextielMuseum – Jubileumdonatie’.
11:30 – 13:00 uur

De jonge talenten, t.w.:

-

Marcos Kueh (Design Academy, Eindhoven),

-

Pol Vogels

(d'Academie voor Schone Kunsten, Sint-Niklaas) en

-

Sangmin Oh

(Koninklijke Academie voor de Kunsten, Den Haag),

presenteren op bijzondere wijze hun projecten, die laten zien hoe breed de toepassing van textiel kan
zijn. Techniek, inhoud, artisticiteit en creativiteit staan daarbij voorop.
U kunt uw stem uitbrengen voor het meest aansprekende project, dat wordt gehonoreerd met
de ‘Vrienden van het TextielMuseum – Jong Talent Award’. Hieraan is een geldprijs verbonden.
13:00 – 14:00 uur

Gevarieerde lunch

14:00 – 14:40 uur

U maakt uw eerste rondleiding

14:50 – 15:30 uur

U maakt uw tweede rondleiding

15:30 – 16:45 uur

Aangeklede borrel, met….
de uitreiking van de ‘Vrienden van het TextielMuseum – Jong Talent Award’

16:45 uur

Afsluiting Jubileum-Vriendendag door de voorzitter Charles Boissevain

2/3

Stichting Vrienden van het TextielMuseum | Postbus 4265 | 5004 JG TILBURG
NL76 RABO 0151 2088 83 – vrienden@textielmuseum.nl
www.textielmuseum.nl/pagina/vrienden
Wij zijn een culturele ANBI!

Aanmelding

Graag ontvangen wij vóór 1 juni 2022 uw aanmelding per e-mail (op vrienden@textielmuseum.nl),
met vermelding van:
•
•
•
•
•

Uw naam, zoals vermeld op uw Vriendenpas 2022
Uw Vriendnummer, zoals vermeld op uw Vriendenpas 2022
Uw telefoonnummer (voor eventuele laatste wijzigingen e.d.)
Naam en voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van uw eventuele introducé(e)
Volgorde in uw voorkeur voor door u bij te wonen rondleidingen. U geeft met de cijfers 1 t/m 6
uw voorkeur aan voor:
1. Museumbibliotheek

(zie Bibliotheek - TextielMuseum)

2. Atelier Vodde

(zie Vodde | Duurzame sokken, lokaal geproduceerd)

3. Tentoonstelling Kleurstof (zie Kleurstof - TextielMuseum | TextielLab)
4. Permanente presentatie Industrialisatie (zie De fabriek van vroeger - TextielMuseum)
5. TextielLab

(zie TextielLab, het ontwikkelcentrum voor textiel - TextielMuseum)

6. Museum op eigen gelegenheid bekijken (zie TextielMuseum en TextielLab - Tilburg)

U wordt zoveel mogelijk ingedeeld bij uw eerste en tweede voorkeur, maar dat kan niet worden
gegarandeerd. Gezien de reserveringen die we hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat u deelneemt
aan de rondleidingen, waarbij u bent ingedeeld.
Nogmaals: welkom tijdens deze feestelijke Jubileum-Vriendendag!

Met sympathieke groet,
namens bestuur ‘Vrienden van het TextielMuseum’,

Joep Janssen
Secretaris
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