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JAARVERGADERING
Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum
Woensdag 15 februari 2017
1. Opening – welkomstwoord voorzitter Vrienden.
De voorzitter de heer Jansen opent de vergadering in aanwezigheid van
18 Vrienden, en meldt dat Claire Vaessen, nieuwe voorzitter van het
Museum, als meest recente Vriend is aangemeld. De voorzitter vermeldt
de activiteiten die in 2016 zijn geweest en de dit jaar gehouden goed
bezochte boerenkoolmaaltijd. Hij staat stil bij de wijnverkoop, en de
steun van de Vrienden aan het Museum. De enquete waarin de Vrienden
is gevraagd naar toekomstige ontwikkeling van onze vereniging is door
slechts 10% van de Vrienden ingevuld. Het bestuur beraadt zich op het
vervolg.
2. Welkomstwoord voorzitter Museum.
Nicole Spaans houdt een inleiding. De Memorietafel onder restauratie
wordt onder meer aan de hand van een filmpje toegelicht. De aankoop
van het schilderij van Moreelse is gelukt en zal op 9 maart in NRC
worden bekendgemaakt. Het bezoekersaantal is tov 2015 met 20%
gestegen tot 12.359 in 2016. In 2016 zijn 12 bussen naar het Museum
gekomen (in 2015 nog nul) en ook het aantal groepsbezoeken is fors
toegenomen. De succesvolle samenwerking met het Teylers Museum
wordt besproken.
3. Vaststelling agenda.
De voorzitter stelt voor agendapunt 6 te behandelen na punt 13.
4. Ingekomen / uitgegane stukken.

Er is bericht van verhindering ontvangen van een drietal Vrienden, en 1
Vriend laat zich ter vergadering vertegenwoordigen.
5. Verslag jaarvergadering 2016.
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Bestuurswisseling.
Het bestuur stelt voor Ton Gommans te benoemen tot nieuw bestuurslid
met portefeuille Communicatie. Er zijn geen tegenkandidaten. De
vergadering bekrachtigt de benoeming van Ton met applaus.
De voorzitter bedankt Anne Marie Eckhardt met bloemen en woorden
voor haar bijdrage aan de Vereniging als penningmeester. Anne Marie
blijft actief als administrateur.
7. Jaarverslag 2016.
Het jaarverslag wordt doorgenomen en vastgesteld.
8. Financieel verslag 2016.
De penningmeester de heer de Vries licht het verslag toe waarin
allereerst het positieve resultaat van € 1893 opvalt. De baten bedroegen
€ 1316 maar dan begroot en de lasten €577 minder dan begroot. Aan
bijdragen en donaties is € 8230 ontvangen, €480 meer dan begroot maar
€ 360 minder dan in 2015. De contributie valt terug door de daling van
het aantal Vrienden. De overige inkomsten worden toegelicht en de
lasten worden besproken. Het bestuur stelt voor het voordelig saldo toe
te voegen aan de algemene reserve die dan ultimo 2016 uitkomt op
€10263. De penningmeester spreekt zijn waardering uit voor de
nauwgezette administratie van Anne Marie Eckhardt.
De heer Bartels vraagt naar het aantal nieuwe Vrienden dat via
baliemedewerkers is aangemeld. Het antwoord van het bestuur is dat dit
niet actief wordt gedaan maar een goed idee is verder te bespreken.

9. Verslag kascommissie: de heer van Haarlem en de heer Blommers.
De heer van Haarlem licht toe, de heer Blommers is verhinderd wegens
ziekte. Op 25 januari zijn de stukken over 2016 gecontroleerd en
besproken met penningmeester Laurens de Vries en administrateur Anne
Marie Eckhardt. Vragen van de kascommissie zijn naar behoren
beantwoord. De commissie stelt vast dat het bestuur in lijn met de wens
van de ALV 2016 zeer prudent met de middelen is omgegaan. De

commissie stelt voor de middelen die zijn vergaard voor aanschaf
schilderij per beginbalans 2017 aan het Museum over te maken. De
kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen
over het gevoerde beleid, hetgeen door de vergadering wordt
bekrachtigd.
10. Benoeming nieuw lid; aftredend is de heer van Haarlem.
De heer van Haarlem wordt bedankt voor 2 jaren kascommissie en treedt
af. De heer Elshout meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie.
11. Decharge bestuur over het gevoerde beleid door de vergadering.
12. Vaststellen van de begroting 2017.
De penningmeester licht de begroting toe waaronder het overschot van
€1800. Het bestuur verwacht dat de kostenkant op gelijk niveau blijft.
De inkomstenkant is conservatief begroot op €9000. De heer Elshout
vraagt zich af of de overige inkomsten ad € 500 niet te voorzichtig zijn
ingeschat. Het bestuur licht toe waar de inschattingen op zijn gebaseerd
tav de boerenkoolmaaltijd en met name de wijnverkoop. De begroting
wordt ongewijzigd vastgesteld.
13. Project Groei en vriendenbijdrage 2017 en verder.
De voorzitter belicht in hoofdlijnen de doelstelling van het project zoals
in de Nieuwsbrieven toegelicht. Vanuit de vergadering wordt gemeld dat
de enquête niet goed in te vullen was. Vanuit het bestuur wordt
aangegeven dat persoonlijk benaderen waarschijnlijk beter wordt
ontvangen.
De heer Seij licht namens het bestuur toe welk onderzoek ten grondslag
ligt aan de plannen die ter vergadering voorliggen. De heer Bartels
merkt op dat binding van Vrienden met het Museum van groot belang is
voor het in stand houden en vergroten van de bijdragen. De voorzitter
licht toe welke activiteiten ter vergroting van de binding zijn gepland.
Mevrouw van Garderen vraagt zich af of het individuele lidmaatschap
niet gaat leiden tot slechts 1 Vriend in plaats van een duo. Mevrouw
Spaans vraagt naar de betekenis van het individuele lidmaatschap. Dit is
per persoon. De heer Seij licht toe dat de meeste Vrienden al meer
betalen dan in de nieuwe situatie het standaard bedrag is. Ook licht hij
toe dat de nieuwe lidmaatschap structuur aansluit bij wat gebruikelijk is

in andere vergelijkbare verenigingen. Vanuit de vergadering wordt door
mevrouw Kemler aangegeven dat de verhoging procentueel wel fors
uitvalt en daarmee een risico is. De voorzitter licht de mogelijke
overgangssituatie toe. Mevrouw van Garderen licht nog toe dat de
meeste Vrienden die het Museum bezoeken dat niet doen met de
Vriendenpas maar met de Museumjaarkaart. De heer Seij licht toe dat
een verhoging volgens het bestuur nodig is om de bijdrage aan het
Museum op peil te kunnen houden en zelfs te verhogen. De heer Elshout
stelt voor de vrijwilligers een korting te verlenen op de
Vriendenbijdrage. De heer van Dijk oppert namens het bestuur dat
gekeken kan worden naar maatwerkafspraken voor huidige Vrienden die
aangeven moeite te hebben met de verhoging. Er wordt gesproken over
mogelijkheden om het aantal aanwezigen tijdens de ALV te verhogen
zodat meer Vrienden betrokken zijn. Het plan wordt ter stemming
gehouden en met 2/3e meerderheid aangenomen. Het bestuur gaat
verder met de uitwerking en houdt daarbij rekening met de zorgen die
leven bij de huidige Vrienden.
14. ANBI status.
De ANBI status biedt de mogelijkheid aan Vrienden om giften of
schenkingen fiscaal vriendelijk te doen.
15. Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
16.

Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.27 uur.
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