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Jaarverslag 2021 
 

Doelstellingen 
De Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum hebben de statutaire doelstellingen ook in 2021 in 
ruime mate bereikt waardoor de vooraf toegezegde financiële steun aan het museum kon worden 
gerealiseerd. 
 

Verenigingsactiviteiten 
 
Ook in 2021 werden we door corona gedwongen om de verenigingsactiviteiten stop te zetten.  
Vanwege de kwetsbare leeftijd van de vele leden die regelmatig de algemene ledenvergaderingen 
bijwonen, heeft het bestuur deze vergaderingen opgeschort tot het moment waarop dat wel 
verantwoord leek in het najaar. De statutair verplichte onderwerpen van 2019 en 2020 zijn daarom 
noodgedwongen in die vergadering afgehandeld. 
Wel zijn alle leden tijdig voorzien van alle statutair verplichte documenten opdat zij wel volledig zijn 
geïnformeerd. 
 

Leden 
Ook de werving van nieuwe leden is noodgedwongen tot stilstand gekomen. Per ultimo 2021 
bestond de vereniging uit totaal 327 (-31) leden, waarvan 218 (-26) individuele leden, 101 (-1) 
gezinsleden, 1 Elisabethvriend en 7 (-4) bedrijfsleden. Er staat ons daarom een uitdaging te wachten 
om deze neergaande trend om te buigen. 

 

Bestuur 
Ook in 2021 waren de bestuursactiviteiten door corona beperkt. Door het aftreden van onze 
secretatis Dick Beltman en penningmeester Laurens de Vries, moest het bestuur de taken 
herverdelen. Suzanne Beek nam de taak van secretaris op zich. Laurens bleef nog op de post totdat 
een nieuwe penningmeester was gevonden. Dat werd Conrad Bekkers, doch die moest na enkele 
maanden afhaken waardoor we opnieuw op zoek moesten naar een nieuwe penningmeester. Die 
werd gevonden in Gerard van der Hijden. Hij is inmiddels ingewerkt en de bankzaken kunnen na een 
langdurige machtigingsprocedure eindelijk door hem worden geregeld. 
Per ultimo 2021 bestond het bestuur uit: 
Jan Seij, voorzitter; Suzanne Beek, secretaris; Gerard van der Hijden, penningmeester en Ton 
Gommans, lid. 
Buiten deze activiteiten heeft het bestuur in het verslagjaar de gevolgen van de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen voor de vereniging uitgewerkt ter besluitvorming op de ALV in 2022. 
 

Overleg 
Het periodieke overleg met het museumbestuur is in het verslagjaar geheel opgeschort. Met de 
museumdirectie is incidenteel overlegd.  
 
 

 


