Notulen Jaarvergadering 9 maart 2019
1. Opening
De voorzitter, Marie-Louise Hoppenbrouwers, opent de Algemene Ledenvergadering en heet
iedereen van harte welkom. Er zijn 57 leden aanwezig bij de ledenvergadering.
Het afgelopen jaar is een zeer goed jaar geweest voor het museum, na enige jaren van
tegenslag. Vooral de tentoonstelling van Maria van Gelre toonde dat het museum nog altijd
in staat is zoiets prachtigs te laten zien. Het bezoekersaantal was zeer positief.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3.Notulen jaarvergadering 2018
De notulen worden vastgesteld.
4. Jaarverslag 2018
In het jaar 2018 had de vereniging 633 lidmaatschappen, waaronder 247
gezinslidmaatschappen. De daling van het aantal leden is een landelijke trend; door onze
activiteiten zoals excursies en Kunstcafé trekken wij wel nieuwe leden, maar de vergrijzing is
elk jaar groter.
5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2019
Het resultaat over 2019 is positief, zij het bescheiden. De afschrijving over het bekertje,
€ 11.000, zorgt ervoor dat er boekhoudkundig een negatief resultaat is gerealiseerd. Het
zilveren bekertje is afgeschreven en zal niet meer in de financiële stukken voorkomen (ook
niet op de balans). De excursies dragen bij aan het resultaat omdat alle goed bezocht zijn.
De liquide middelen bedragen € 62.000. Het kernkapitaal bedraagt € 30.000.
Op de begroting van 2019 zal de uitgave van een nieuw museumstuk komen te staan
waardoor er een negatief resultaat zal worden gemaakt.
De Guyotstichting, die als taak heeft het uitbreiden van de verzameling van het museum
door aankopen die in eeuwigdurend bruikleen worden afgestaan, heeft in 2018 is er een
aankoop gedaan, bronzen paardje.
Zoals elk jaar zijn er vier Nieuwsbrieven uitgekomen.
De kosten van (het versturen van) de Nieuwsbrieven worden elk jaar hoger. Vanuit de
vergadering worden een paar suggesties gedaan:
- Kan de Nieuwsbrief niet digitaal worden verzonden? Dit scheelt aanzienlijk in de steeds
hoger wordende portokosten. Het bestuur hecht er sterk aan om de Nieuwsbrief in ieder
geval “tastbaar”, dus in papier te houden. Veel leden prefereren deze vorm, en het voorkomt
dat een digitale versie ongelezen wordt verwijderd. Een papieren versie wordt makkelijker
bewaard. Wel kan aan de leden gevraagd worden wie een digitale Nieuwsbrief wil
ontvangen.
- Winkel: een prachtig opschrijfboekje was snel uitverkocht; een herdruk was erg duur voor
een kleine oplage. De directeur zal informeren of een herdruk profijtelijk zal zijn.
- Zijn er Vrienden die de Nieuwsbrief in hun wijk willen rondbrengen? Dit zal praktisch
moeilijk uitvoerbaar zijn.
- Oproep om je vrienden en familie mee te nemen naar het Kunstcafé en ze meteen lid te
maken.
Het bestuur stelt voor om de contributies per 2020 te verhogen; deze is de laatste jaren niet
verhoogd en in vergelijking met andere Vriendenverenigingen aan de lage kant. Het bestuur
is niet bang voor ledenverlies daardoor.

De vergadering keurt de nieuwe tarieven goed:
persoonlijk
€42,50
gezin
€ 55,-jongeren blijft
€ 25,-- leeftijdsgrens verhoogd naar 30 jaar
leven persoonlijk
leven gezin
leven persoonlijk > 65 jaar
leven gezin> 65 jaar

€ 650,-€ 825,-€ 500,-€ 650,--

6. Verslag van de kascommissie; décharge van het bestuur
De kascommissie, bestaande uit de heer Bernhard en Aelberts, heeft de boeken
gecontroleerd, geconstateerd dat alles correct genoteerd is en heeft steekproefsgewijs de
cijfers gecontroleerd. Zij stelt voor om het bestuur te déchargeren. Dat gebeurt bij
acclamatie.
7 Benoeming nieuwe kascommissie
Naast de heer Aelberts wordt de heer Prick benoemd in de nieuwe kascontrolecommissie.
8. Bestuurszaken
Vanaf begin 2013 heeft mevrouw Hoppenbrouwers de voorzittershamer gehanteerd. Het
waren zes woelige jaren, waarin zij, vanwege de turbulente jaren in het museum, met maar
liefst 5 verschillende directeuren te maken had. Al die tijd volgde zij haar motto “Wij, de
Vrienden, zijn er voor het museum ter ondersteuning”. In een dankwoord prees Maryan
Schrover haar voorzitterschap: zij leidde de vereniging enthousiast en met hart voor de zaak.
Per acclamatie is de heer Ronald van Bruggen benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij is
directeur van het Stedelijk Gymnasium.
9. Wat verder ter tafel komt
-

