
 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
 

Gehouden op vrijdag 15 november 2019   

Locatie: Elisabeth Weeshuis 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Jan Seij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Vaststelling agenda 

Geen op- of aanmerkingen waarmee de agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Jan Seij vraagt aandacht voor de Vriendenbezoekdagen. Twaalf Vrienden hebben 

zich aangemeld voor het bezoek aan het Nationaal Archief Museum te Den Haag. 

Op 30 november staat een bezoek gepland aan het Vrijmetselarij Museum (ook te 

Den Haag). Aanmelden kan nog bij Jan Seij. In totaal doen 21 Museumvrienden 

mee aan deze Vriendenbezoekdagen. 

 

4. Ingekomen/uitgegane stukken 

De secretaris heeft afmeldingen voor deze ALV gekregen van Ton Jansen, Anton 

Hoogveld, Nicole Spaans, Rina Kemler, de heer en mevrouw Vaillant, Theo 

Verhallen, Joop Bartelds, Kees Bronk, Nell Gerritsen, Joost Ekering en Johan 

Jansen. 

 

5. Benoeming bestuurslid Annette Veltman 

De ALV wordt gevraagd om goedkeuring om Annette Veltman tot bestuurslid te 

benoemen. Bij acclamatie gaat de Vergadering akkoord met deze benoeming.   

 

6. Verslag ALV 15 maart 2019 

Het verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.  

 

7. Beleidsplan 2020-2023 

Aangezien wij een ANBI-organisatie zijn, dienen we het Beleidsplan op de 

website te publiceren (evenals de Begroting en het Jaarverslag). Er is besloten om 

het Beleidsplan, de Begroting voor het komende verenigingsjaar en het 

Activiteitenplan in de najaars ALV te presenteren (en goedkeuring hiervoor te 

vragen), zodat we gelijk aan de start van het nieuwe jaar hiermee aan de slag 

kunnen. Yvonne Jacobs vraagt wat het idee achter het Beleidsplan is. Dick 

Beltman geeft aan dat het bestuur ervoor gekozen heeft meer activiteiten te 

organiseren zodat  de Vrienden steeds meer een vereniging is. Verder vraagt 

Yvonne Jacobs waarom er geen kaarten meer worden verzonden voor 



uitnodigingen van opening van tentoonstellingen (dit gebeurt nu per mail). Dit 

heeft voor een belangrijk deel te maken met de kosten die hieraan verbonden zijn 

(besluit van het museum). Een kaart heeft echter meer attentiewaarde dan een 

mail. Dit signaal zullen wij als bestuur aan het museum meegeven. 

 

Dit alles gezegd hebbende, wordt het Beleidsplan aangenomen. 

 

8. Activiteitenkalender 2020 

Annette Veltman licht de Activiteitenkalender 2020 toe. Jan Seij voegt toe dat 

wanneer iemand suggesties heeft voor de jaarlijkse excursie, wij dit graag horen. 

Claire Vaessen vraagt of de excursie weleens naar het Elisabeth Weeshuis 

Museum is geweest. Jan Seij geeft aan dat de excursie iets is voor onze Vrienden 

en los staat van de Vriendenbezoeken met Vriendenverenigingen van andere 

musea. Het eerste Vriendenbezoek is aan het Elisabeth Weeshuis Museum 

geweest. Yvonne Jacobs geeft aan dat de Vrienden in 2020 40 jaar bestaan. Wordt 

hier nog aandacht aan geschonken? Jan Seij geeft aan dit mee te nemen om hier 

samen met het museum wellicht iets mee te gaan doen. 

 

9. Begroting 2020 

Laurens de Vries licht de begroting 2020 toe. In 2019 is voor € 14.000 aan 

donaties binnengehaald en de ambitie voor volgend jaar is € 15.000. De overige 

opbrengsten (€ 500) moeten van de nieuwe Elisabeth wijnen komen (per 

verkochte fles gaat € 1 naar de Vrienden). Er wordt extra publiciteit voor de 

Elisabeth wijnen gegenereerd om er meer bekendheid aan te geven. Per saldo is 

het de bedoeling dat er in 2020 € 10.000 naar het museum gaat. Na het boekjaar 

verantwoordt het museum wat zij met de bijdrage hebben gedaan waarna de 

Vrienden hierover geïnformeerd worden. De begroting 2020 wordt door de 

Vergadering aangenomen. 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.  

 

11. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.15 uur de vergadering en 

nodigt allen uit om van de Elisabeth wijnen te genieten. 
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