Verslag Algemene Ledenvergadering
Gehouden op dinsdag 9 oktober 2018
Locatie: Elisabeth Weeshuis

1. Opening
Voorzitter Johan Jansen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Met 25 leden (inclusief 5 bestuursleden) is de opkomst dusdanig dat het
vereiste quorum aanwezig is om een besluit te nemen over de voorgenomen
statutenwijziging (hiervoor zijn minimaal 15 leden exclusief bestuursleden
vereist).
2. Verslag jaarvergadering 12 maart 2018
Verslag wordt goedgekeurd met twee opmerkingen:
- Claire Vaessen vraagt naar de stand van zaken om als Vriend een ‘vriend’ mee
te nemen naar het museum. Hier heeft het bestuur nog geen actie op
ondernomen. Wordt door het bestuur meegenomen.
ALV 15-3-2019: Is zaak van het Museum en niet van de Vrienden.
- Anton Hoogveld geeft aan dat zijn naam in het verslag onjuist gespeld is (staat
‘Hogeveld’). ALV 15-3-2019: Gecorrigeerd
3. Concept statutenwijziging
Jan Seij licht het voorstel inzake de statutenwijziging toe. Met deze
statutenwijziging voldoen wij als vereniging aan de ANBI-eisen. Tevens zijn de
statuten hiermee weer up-to-date. Uitgangspunt van de nieuwe statuten zijn de
modelstatuten van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM).
In het voor de vergadering beschikbaar gestelde document ‘Voorstel
Statutenwijziging’ zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht.
Van de heer Jan Kuiper is de vraag binnengekomen dat in de nieuwe statuten staat
dat de begroting en het beleidsplan slechts door het bestuur worden vastgesteld.
Dit bevreemd hem omdat dit in andere verenigingen een taak van de algemene
ledenvergadering is en hij vraagt om verheldering. Jan Seij geeft aan dat dit
enigszins besloten ligt in artikel 11.3 lid h, maar dat dit wel verduidelijking
behoeft. Claire Vaessen komt met het voorstel om de artikelen 13.4 en 13.5
dusdanig aan te passen dat zowel de begroting als het beleidsplan door de
Algemene Ledenvergadering goedgekeurd dient te worden. Jan Seij geeft aan dit
met de notaris op te nemen en te laten veranderen.
Hans Saan geeft aan dat artikel 2.3 enigszins vaag is. Het kan gelezen worden dat
er wellicht andere wegen worden bewandeld buiten het museum om. Besloten
wordt de woorden ‘zoveel mogelijk’ uit dit artikel te schrappen.

Dit alles besproken hebbende en bovenstaande wijzigingen indachtig, neemt de
Algemene Ledenvergadering de statutenwijziging met inbegrip van de
aangebrachte wijzigingen unaniem aan.
4. Lezing onderzoek en bijzondere uitkomsten schilderijencollectie Elisabeth
Weeshuis Museum door Margot Leerink, kunsthistorica
Punt 4 van de agenda is naar voren gehaald. De Algemene Ledenvergadering is
begonnen met een interessante lezing door Margot Leerink over diverse
wetenswaardigheden van de schilderijencollectie Elisabeth Weeshuis Museum.
5. Concept beleidsplan 2019
Jan Seij geeft een toelichting op het Beleidsplan 2019. Het bestuur stelt in het
beleidsplan onder andere voor om op een andere wijze de financiële afdracht aan
het museum te regelen. Voorheen werd per activiteit/aankoop een bedrag aan de
Vrienden gevraagd waar het bestuur dan een besluit over nam. In de nieuwe opzet
ontvangt het museum in twee of drie tranches door het jaar geld van de Vrienden
en legt zij achteraf verantwoording af over de besteding.
Johan Jansen geeft aan dat het bestuur uitgebreid gaat worden naar zeven (7)
personen, dit mede gezien het aantal nieuwe activiteiten die het bestuur
voornemens is te gaan organiseren en de organisatiekracht die dit gaat vergen.
Het Beleidsplan 2019 wordt door de Algemene Ledenvergadering aangenomen.
6. Concept Activiteitenplan 2019
Jan Seij licht het Activiteitenplan 2019 toe. Er volgen vanuit de zaal enthousiaste
reacties op de Vriendenuitwisseling. Hans Saan vraagt het bestuur rekening te
houden met het programma van Voet (veel leden zijn namelijk van beide
verenigingen lid). Het bestuur zal hier rekening mee houden.
Het Activiteitenplan 2019 wordt door de Algemene Ledenvergadering
aangenomen.
7. Concept Wervingsplan 2019
Bestuurslid Rob Boijmans heeft het concept Wervingsplan 2019 opgesteld maar is
vanavond helaas verhinderd. Johan Jansen licht daarom het Wervingsplan 2019
toe.
Sjaak de Jongh vraagt waarom het bestuur geen kinderlidmaatschappen gaat
aanbieden. Jan Seij heeft navraag bij andere Vrienden verengingen gedaan en het
beeld is dat dit geen zoden aan de dijk zet.
Laurens de Vries vraag hoe Voet aan nieuwe leden komt. Hans Saan geeft aan dat
persoonlijke benadering en zichtbaarheid (tijdens bijvoorbeeld Open
Monumentendag) hiervoor belangrijk is.
Leo van der Kooij tipt het bestuur om contact op te nemen met de Roos van
Culemborg om te bezien in hoeverre er met hen samengewerkt kan worden. Het
bestuur neemt deze tip mee.
Het wervingsplan 2019 wordt door de Algemene Ledenvergadering aangenomen.

8. Begroting 2019
- Laurens de Vries licht de Begroting 2019 toe. In 2018 gaan we waarschijnlijk
niet de begrote bijdrage van € 15.000,- halen, maar de ambitie om dit in 2019
wel te doen, blijft overeind (ook gezien het ambitieuze Wervingsplan 2019).
Tevens geeft Laurens aan dat wanneer de Begroting 2019 door de Algemene
Ledenvergadering wordt aangenomen, dit betekent dat het museum ook op het
in de begroting toegezegde bedrag mag rekenen.
Anne Marie Eckhardt vraagt hoe de gelden uitgekeerd gaan worden aan het
museum. Laurens geeft aan dat dit in twee of drie tranches gedurende het jaar
plaats zal vinden.
Claire Vaessen wil graag benoemd zien dat in de onderhavige begroting de
ondersteuning van het museum omlaag gaat (van € 12.000 in de begroting 2018
naar € 10.000,- in de begroting 2019) en dat de kosten voor ledenwerving en
ledenbehoud omhoog gaan. Vanuit de plannen die het bestuur gepresenteerd heeft
is dit echter begrijpelijk. Nicole Spaans voegt toe dat er over 1 jaar wel een
grondige evaluatie dient plaats te vinden of dit ook gewerkt heeft als bedacht.
Arno Elshout geeft aan dat hij het op prijs zou stellen dat je als Vriend vaker te
horen krijgt wat het museum met de bijdrage doet. Claire Vaessen voegt hieraan
toe dat het bestuur dit vaker zou kunnen vertellen (website, nieuwsbrief). Ook
geeft zij aan dat het een goed idee zou zijn om aan te geven waar het museum
geldelijke middelen voor zou willen ontvangen (vooruit kijken dus). Het bestuur
neemt dit mee in haar komende bestuursvergadering.
De Begroting 2019 wordt door de Algemene Ledenvergadering aangenomen.
9. Rondvraag
Yvonne Jakobs heeft niet zo zeer een vraag maar vraagt aandacht voor een paar
interessante activiteiten, zijnde:
- Zondag 4 november, lezing voor ‘nieuwe’ Culemborgers (aanvang 14.00 uur)
- Zondag 11 november, pub quiz in Weescafé over historie Culemborg
- Donderdag 6 december, opening nieuwe tentoonstelling
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.37 uur de vergadering.
Verslag goedgekeurd in ALV van 15-3-2019

