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ontwikkelingen FemArtMuseum

Beste geïnteresseerden in FemArtMuseum,

Sinds onze laatste mail aan u is er veel rond FemArtMuseum gebeurd.
Vanaf eind februari 2011 is door Freda Dröes en het bestuur hard gewerkt aan het mogelijk maken van het
huren van een expositieruimte van Felix Meritis, aan de Prinsengracht-zijde, nr 473 in Amsterdam. De emailbrief die indertijd naar u, geïnteresseerden in FemArtMuseum, is uitgegaan, heeft veel toezeggingen
opgeleverd (gedurende 5 jaar jaarlijks € 12.000 voor dit pand). Wij hadden echter 5x €50.000 aan
toezeggingen nodig om op gedekte basis een vijfjarige huurverplichting te kunnen aangaan. Een bijkomend
probleem was dat we in deze tijden van bezuinigingen geen ondersteuning van rijk, provincie of gemeente
konden krijgen. Het bestuur heeft in haar vergadering van 14 juni jl. de fondswerving geëvalueerd en
besloten voorlopig af te zien van een eigen gebouw en zich de komende jaren te focussen op
tentoonstellingen en de financiering hiervan.
Freda Dröes heeft daarop het besluit genomen zich als directeur van FemArtMuseum terug te trekken. Zij
heeft de afgelopen 7 jaar als initiator, oprichter en directeur veel energie gestoken in de grote wens van
haar leven om een museum ‘voor kunst van vrouwen’ te verwezenlijken in een eigen pand in Amsterdam.
Nu een eigen pand voorlopig niet gerealiseerd zal worden, heeft Freda besloten haar energie voor andere
zaken in te zetten.
Wij zijn allen Freda Dröes veel dank verschuldigd voor alles wat ze voor FemArtMuseum heeft gedaan. Het
bestuur is dan ook verheugd u mee te kunnen delen dat Freda als lid van de Raad van Advies betrokken
zal blijven bij de verdere ontwikkeling van FemArtMuseum.
Intussen gaat het bestuur verder op de ingeslagen weg met het voltooien van de in voorbereiding zijnde
tentoonstellingen: Zelfportretten en Matria . Het concept FemArtMuseum is belangrijk en blijft nodig. Over
nieuwe ontwikkelingen zullen wij u begin 2012 meer nieuws kunnen brengen.
Ook zonder eigen gebouw zullen we de komende tijd uw financiële bijdrage heel hard nodig hebben om het
ideaal van FemArtMuseum te kunnen realiseren. In een volgende nieuwsbrief komen we daar graag bij u op
terug.
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