
VERSLAG 

JAARVERGADERING 

 

Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum 

 

Maandag 12 maart 2018 

Plaats: Elisabeth Weeshuis. Aanvang: 20.00 uur (19.30 inloop) 

 

 

Opening – welkomstwoord voorzitter Vrienden. 

De voorzitter vanavond is Laurens de Vries. Bestuursleden Johan Jansen en Jan Seij zijn wegens ziekte 

verhinderd. Er zijn enkele berichten van verhindering gekomen. 11 Vrienden zijn aanwezig tijdens 

deze ALV. Gezien de geagendeerde onderwerpen is geen minimaal quorum vereist voor een 

rechtsgeldige vergadering. 

Welkomstwoord/inleiding directeur Museum. 

Nicole Spaans licht toe wat er de afgelopen periode in het Museum is gebeurd. Oa de ontwikkeling in 

bezoekersaantallen (in 2017 minder bezoekers dan in 2016) komt aan de orde. Voor 2018 wordt een 

vooruitblik op allerlei geplande activiteiten gegeven. Er wordt een vraag gesteld over de nieuwe wet 

die verplicht bezoek van kinderen aan Rijksmusea gaat regelen. Nicole geeft aan met het bestuur van 

het Museum na te denken over het zonder betaling toelaten van kinderen (tot een bepaalde leeftijd), 

in de gedachte daarmee in totaal meer betalende bezoekers te trekken. 

Er wordt gevraagd naar de bekendheid met het Museum onder de inwoners van Culemborg. Een 

onderzoek is gepland, in juni in de wijk Parijsch. 

Verslag jaarvergadering 2017. 

Er wordt kort stilgestaan bij het overlijden van Ad van Haarlem, en de aandacht die daaraan is 

besteed door de Vrienden richting de familie van Haarlem en de Vrienden. 

Voorlopig neemt Hans Saan de coördinerende rol van Ad over waar het gaat om de bezorging van de 

papieren post. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Bestuurswisseling. 

De voorzitter besteed aandacht aan het afscheid van de secretaris, Ivo van Dijk, na het eindigen van 

zijn termijn van 3 jaar. 

Daarna stellen beoogd nieuwe bestuursleden Dick Beltman en Rob Boijmans zich voor. 

De vergadering gaat akkoord met de toetreding van Dick Beltman (als secretaris) en Rob Boijmans 

(met de portefeuille ledenwerving) in het bestuur. 

 



Jaarverslag 2017.  

Het jaarverslag wordt doorgenomen. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid om als Vriend een 

‘vriend’ mee te nemen naar het Museum. Het bestuur neemt het mee in de eerstkomende 

bestuursvergadering. Voorbeeld ‘Vriend voor twee’ van het Teylers Museum. 

Er wordt stilgestaan bij de verandering in contributie en de gevolgen daarvan: minder individuele 

leden, meer bedrijfsvrienden en vooral meer inkomsten ten gunste van het Museum. De verandering 

wordt als geslaagd beschouwd. 

Financieel verslag 2017. 

De penningmeester licht de cijfers toe, met nadruk op de fors toegenomen bijdrage aan het 

Museum. 

Er wordt gevraagd of bijdragen en donaties gesplitst kunnen worden weergegeven. De 

penningmeester geeft aan dat dat administratief lastig is, maar hij gaat er met de administrateur 

naar kijken. 

Er wordt gevraagd naar de hoogte van de algemene reserve, omdat deze veel hoger is dan het zelf 

gestelde minimum. Het bestuur is in overleg met het Museum over een gepaste bestemming van de 

‘over reserve’. 

Verslag kascommissie: de heer Elshout en de heer Blommers. 

Bert Blommers brengt namens de kascommissie verslag uit. De jaarrekening 2017 is gecontroleerd 

aan de hand van stukken en nota’s. Er is niets vreemds gevonden, de kascommissie is van oordeel 

dat de jaarrekening een goede weergave van de werkelijke situatie is geweest. De kascommissie 

heeft voorgesteld om de reserve te bestemmen voor een bepaald doel. 

De kascommissie is van mening dat een deugdelijk financieel beleid is gevoerd en stelt voor de 

penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen. 

De penningmeester dankt de kascommissie en de administrateur, Anne Marie Eckhardt. 

Benoeming nieuw lid; aftredend is de heer Blommers. 

Anton Hoogveld meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie. 

Decharge bestuur over het gevoerde beleid. 

De vergadering verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid 2017. 

 

Vaststellen van de begroting 2018. 

In de begroting blijkt een verdere verhoging van de bijdrage aan het Museum tot € 12.000 per jaar 

(2016: € 6000). 

De begroting wordt goedgekeurd. 

Voortgang van Project Groei. 

De geplande ontwikkeling in het aantal Vrienden en met name Bedrijfsvrienden wordt toegelicht. 

 



Rondvraag. 

Voorgesteld wordt om Plus Giel Smits te vragen een rek met Elisabeth Wijnen neer te zetten. Het 

bestuur neemt dit mee. 

Voorgesteld wordt om de ALV uit te breiden met een inhoudelijk deel, zodat meer Vrienden zich 

geroepen voelen om te komen. In het kader van het binden en boeien van de Vrienden wordt 

hierover verder gedacht en gesproken. Een voorbeeld zou zijn om de ALV te plannen op een moment 

dat er vanuit het Museum over een nieuwe (komende) tentoonstelling kan worden gepresenteerd. 

Een ander voorstel is om lezingen te organiseren waarbij je ‘gratis’ binnen mag onder vertoon van 

toegangsbewijs van het Museum (voorbeeld Catharijne Convent). 

Gevraagd wordt om ook de tuin van het Museum te betrekken in geplande activiteiten. 

Sluiting.  

De voorzitter sluit om tien over negen de vergadering. 

 

 

Vereniging Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum, Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg 

Secretariaat: Ivo van Dijk 

Vriendenadministratie: Laurens de Vries 

vrienden@weeshuismuseum.nl 

            

Verslag goedgekeurd op de ALV van 9 oktober 2018 


