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Vereniging Vrienden Museum Elburg

Secretariaat:
E.van Andel
Clakenweg 134
8081 LZ Elburg
0525-684363
E-mail : elsvandel@hotmail.com
andel515@planet.nl

Uitnodiging
Tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden wordt in
Museum Elburg op

Woensdag 28 maart 2018 in de Raedskelder/Refter
Aanvang om 20.00 uur.
De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
Agenda ledenvergadering:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Notulen van de jaarvergadering 2017.
4. Jaarverslag secretaris van 2017.
5. Jaarverslag penningmeester 2017.
6. Verslag kascontrolecommissie. (André Keizer en Gert Bosch)
7. Kiezen nieuw lid kascommissie. André Keizer is aftredend.
8. Er zijn geen nieuwe bestuursverkiezingen, aangezien er niemand aftredend is.
9. Vrijwilliger van het jaar wordt in het zonnetje gezet.
10. Mededelingen
11. Plannen voor het komende seizoen, (Anne-Marie)
12. Actieve vrijwilligers tijdens activiteiten van de vereniging.
13. Rondvraag. U kunt uw vragen ook voor de aanvang van de vergadering schriftelijk indienen bij
de secretaris.
14. Pauze en verloting t.b.v. van de beletage.
15. Na de pauze presentatie, praatje zeilmaker Hans van Wijk :
16. Trekking verloting.
17. Sluiting van de vergadering.
Namens het bestuur, de secretaris
Els van Andel-Huizing
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Vereniging Vrienden Museum Elburg

Secretariaat:
E.van Andel
Clakenweg 134
8081 LZ Elburg
0525-684363
E-mail : elsvandel@hotmail.com

Notulen
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden werd in Museum
Elburg op
Woensdag 8 maart 2017 in de Raedskelder/Refter
Aanvang om 20.00 uur.
1. Opening door de voorzitter.
Afmeldingen: Elsabe van Kalsbeek, Geraart Westerink, Wim Hogenkamp, Lenie Pieterse, Henk
en Fransje van Dijkhuizen, Elke Tetterode Ravestein, Grietje Roozeboom, Karin Schoute, Jan
Schuurmans plus echtgenote.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Notulen van de jaarvergadering 2016 worden goedgekeurd..
4. Het jaarverslag van 2016 wordt wederom als zeer uitgebreid ervaren en geeft een goed beeld
van alles wat er het afgelopen jaar is gepasseerd. Een actief museum met actieve
vrijwilligers.
5. Jaarverslag penningmeester 2016. Over het jaarverslag van de penningmeester wordt door
Baukje Faber de vraag gesteld wat het bedrag van € 7860.00 betreft. De penningmeester
geeft aan dat zij dit meer had kunnen specificeren. Het betreft het doorsluizen van de gift van
€ 2000 van de Rabobank voor de opening van de herinrichting van het museum, de
schenking van de aquarel, de tafel op de beletage en een bijdrage van de vereniging aan de
opening van de herinrichting door het bedrag van het Rabobank Clubkasfonds en de
verloting tevens beschikbaar te stellen voor de opening van de herinrichting. Verder vraagt
Baukje of het niet handiger is om kaarten uit te brengen zonder logo van het museum, zodat
kaarten aan andere musea met dezelfde expositie overgedaan kunnen worden. De secretaris
geeft aan dat kaarten soms sowieso doorgaan naar andere musea, zoals de kaarten van de
bijbelexpositie. Er wordt er echter naar gestreefd dat er een voorraad van verschillende
kaarten in de winkel aanwezig is, zodat bezoekers iets te kiezen hebben. Er worden nog
steeds regelmatig kaarten van oudere exposities verkocht. Onder luid applaus wordt het
financieel jaarverslag goedgekeurd.
6. Jos Stork doet verslag van de kascontrole. Alles is in goede orde aangetroffen en de
penningmeester wordt gedechargeerd.
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7. Kiezen nieuwe kascommissie: André Keizer en Gert Bosch nemen plaats in de
kascommissie. Daar er geen tegenkandidaten zijn ingebracht, wordt Fred Peters onder luid
applaus gekozen tot nieuw bestuurslid van de vereniging.
8. Vrijwilliger van het jaar: Ursula Groen, zal in verband met haar afwezigheid op een later
tijdstip haar bloemen krijgen. Zij is vooral een gewaardeerde vrijwilliger door haar
veelzijdigheid. Zo is zij lid van de kunstgroep, maar ook een trouwe baliemedewerker.
9. Mededelingen. De secretaris wijst er nog even op dat er nog steeds gestemd kan worden in
het kader van het Rabobank Clubkasfonds. Ook anderen enthousiasmeren is belangrijk!
10. Rondvraag. Annie vraagt of er aan Anne-Marie gevraagd kan worden of er Massers voor
assistentie in de tuin ingezet zouden kunnen worden. Baukje vraagt of er regels zijn i.v.m.
zitting in kascommissie en/of bestuur. Bob geeft aan dat Fred zijn termijn van 2 jaar niet
heeft afgemaakt omdat hij niet in de kascommissie kan zitten als hij in het bestuur zit. Ook
voor het bestuur geldt een termijn, nl 4 jaar.
11. Pauze en verloting. De verloting is weer een gezellig onderdeel van de jaarvergadering.
Prachtige boeken, cosmetica, chocola, enz. lagen op een blije winnaar te wachten. De
verloting brengt € 115,00 op.
12. Na de pauze kon er genoten worden van een bijzonder programma. Hajo de Roo, archivaris,
deed zeer uitgebreid en op enthousiaste wijze verslag van de taken van het archief en de
archivaris. De 3 B’s zijn hierbij van belang, namelijk beheer, beschikbaarstelling en behoud.
Met sprekende beelden en het tentoonspreiden van een schat aan kennis zorgde hij voor een
heel interessant deel van de avond. Wij zijn als vereniging verder van harte uitgenodigd om
een keer op het archief te komen kijken. Het bestuur zal hiervoor een afspraak maken. Voor
de aanwezigen had Hajo nog een boekje en een folder over het archief meegenomen.
Namens het bestuur, de secretaris

Els van Andel-Huizing
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Jaarverslag van de secretaris 2017
De nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari was gezellig, het door Anna verzorgde programma
informatief en verrassend, maar het aantal bezoekers viel enigszins tegen. Door de gladheid van het
moment durfden velen het tochtje naar de vesting niet aan.
Zoals dat onder vrienden plaatsvindt, zijn er leuke en minder mooie momenten. Zo werden Dirma en
haar man Ferdinand papa en mama van een schattig kereltje met de mooie naam Fedde en keerde
Dirma na haar zwangerschapsverlof weer terug in ons mooie museum om haar taken weer op te
pakken. In het begin van het jaar ontvingen we het verdrietige bericht dat ons lid, de weduwe van
oud-penningmeester Jan Schraagen, Els Schraagen-Nouse was overleden. Tijdens het zomerreces
overleed na een ziekbed René Schoute, echtgenoot van ons bestuurslid Karin Schoute. In oktober is
de echtgenoot van de voorzitter van ons stichtingsbestuur, dr. Johan(Joop) Wilhelm Hendrik
Kalsbeek overleden. Diverse leden ondergingen operaties of waren vanwege andere omstandigheden
voor kortere of langere tijd niet in staat hun taken als vrijwilliger uit te voeren. Gerrit van Kolthoorn
was geruime tijd uitgeschakeld, maar kon geleidelijk aan zijn taken weer oppakken.
Er werden in 2017 verschillenden cursussen door vrijwilligers en bestuursleden gevolgd.
De vrijwilligers die bij educatie betrokken zijn, Adrie, Fred, Ineke, Jos en Marie-Paule, volgden de
cursus ‘Van rondleiden naar begeleiden…… Twee perspectieven’. Deze cursus/training werd het
museum aangeboden door het Fonds van Cultuurparticipatie, Gelderland. Een flink aantal
vrijwilligers volgde een “cursus Chagall” bij het Wuyt Chagall Research Centre in Amsterdam en in
het museum zelf. Deze cursisten verzorgden daarop verschillende rondleidingen tijdens de Chagall
expositie.
Vanaf begin maart exposeerde Else Ringnalda met haar beelden in de kloostertuin. Vanaf maart
hadden we een geweldige expositie in ons museum met grafisch werk van de grote Russisch- Franse
schilder Marc Chagall. Het waren in feite twee exposities.
Namelijk vanaf 1 maart tot 9 september "De Mozes in Chagall", waar naast andere onderwerpen, een
serie litho's met Mozes als thema getoond werden.
Vanaf 1 maart tot 8 april "De Klokken van Chagall, na 60 jaren", litho's en enkele houtsneden,
waarin klokken het onderwerp waren. Deze expositie was bijzonder succesvol. Veel bezoekers
wisten Museum Elburg te vinden en er werd een leuk aantal werken verkocht.
Museum Elburg vormt ook vaak het decor voor interessante programma’s, georganiseerd door of in
samenwerking met externe partners. Zo gaf Willy Atema, kunsthistorica, op donderdag 9 februari,
de lezing ‘Mondriaan en 100 jaar de Stijl’ en genoten velen van een geweldige avond tijdens een
twee en een half durend programma.
Zaterdag 13 mei was Wereldwinkel Elburg weer present in de Refter van Museum Elburg.
De Kloosterdagen vonden plaats op de zaterdagen 8 april, 12 augustus en 21 oktober. Met de hulp
van een grote groep vrijwilligers werd er weer voor heel wat kinderen een leuk programma verzorgd.
Na de zomervakantie werd de Hanzestore ingericht en hierdoor kreeg de beletage een heel ander
gezicht.
In september was het natuurlijk weer tijd voor de botterdagen. Dit jaar stonden we voor het eerst
sinds jaren niet op de Bottermarkt, omdat het de laatste jaren te moeilijk is geworden om die dagen
voldoende vrijwilligers te vinden voor het museum en het Museumcafé èn de Bottermarkt. Deze
manier beviel goed, zodat we hier ook volgend jaar voor zullen kiezen.
Zaterdag 30 september was het weer tijd voor de Dr. Olthuiswandeltocht. Ook hier was het druk en
goed toeven in het Museumcafé. Op diezelfde dag was het van 11 tot 17 uur “Feest in de kapel” met
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Mona Lisa en de Wereldwinkel Elburg, die mode en accessoires presenteerden. De Elburger
Boekhandel, Opsmuk Jewelry, Doraki olijven, en Casa Piccola lieten van alles zien en proeven. De
Elburger Boekhandel verraste met boeken die pasten bij het thema ‘Goed voor je binnenste en je
buitenste’.
Het uitstapje met de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg ging naar Slot Zeist, waar 26
leden van onze vereniging genoten van een inspirerende rondleiding door een prachtig slot.
Natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten.
Wat in het vat zit verzuurt niet. Naar aanleiding van de lezing door archivaris Hayo de Roo na de
pauze tijdens de ledenvergadering van maart vorig jaar, werden we uitgenodigd een bezoek aan het
archief in Elburg te brengen. Zo/n 13 leden genoten van een rondleiding door dit archief. Speciaal
voor ons was er een aantal bijzondere items klaargelegd, zodat we echt het gevoel hadden een soort
van schatgravers te zijn. Overigens, tijdens deze eerder genoemde ledenvergadering werd Ursula
Groen gekozen tot vrijwilliger van het jaar.
Op woensdag 13 december vond in Museum Elburg de jaarlijkse bijeenkomst plaats waarop de vaste
vrijwilligers en gidsen in het zonnetje werden gezet. Er werd weer gezorgd voor een mooi
programma. Om 16.00 uur was er een door de Vereniging Vrienden van het Museum georganiseerde
lezing, over Kerst in de kunst. Hierna was er weer de traditionele snertmaaltijd, aangevuld met een
heerlijke vegetarische soep.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december was het Kerst in de Vesting en waren veel van onze leden
actief in het Museumcafé en in en om het museum. Met elkaar werd er weer heel wat werk verzet.
De vereniging staat museum Elburg niet alleen bij met mankracht, maar doet waar mogelijk ook
aankopen van praktische en van museale aard. Zo heeft de vereniging afgelopen jaar de hand weten
te leggen op een prachtig werk (aquarel) van de schilder Freek van den Berg.
Dit fauvistische werk laat Elburg op een ongewone manier zien. Eigenlijk gaat het vooral om de
meeuwen op de voorgrond. Een schilderij in deze stijl en van deze schilder was nog niet in de
collectie. Het werk hangt inmiddels in de Elburgzaal.
Om te voorkomen dat scholieren tijdens een educatief programma de muren van ons museum als
ondergrond gebruiken voor hun opdrachten bladen, heeft de Vereniging Vrienden van het Museum
Elburg verder 60 klemborden aangeschaft. Alweer een aankoop waar u allemaal door uw
lidmaatschap en uw activiteiten aan bij hebt gedragen.! Geweldig toch?!
De Rabobankclubkas actie was weer succesvol en leverde maar liefs € 532,50 op.
Voor wie wat vaker in de winkel van Museum Elburg komt kan het niet onopgemerkt zijn gebleven,
dat er inmiddels regelmatig prachtige nieuwe boeken te verkrijgen zijn, die goed passen bij de
expositie van het moment of met andere museale inhoud. Deze boeken worden speciaal besteld en
geleverd door Han van den Pol van de Elburger Boekhandel. Anna van Prooijen heeft namens ons
bestuur de aanzet gegeven en inmiddels heeft Museum Elburg dit zelf opgepakt.
Verder zijn ook het afgelopen jaar de tuingroep, de kunstgroep en de winkelgroep weer bijzonder
actief geweest. Ook het muurhuisje is weer open geweest met dank aan de groep vrijwilligers, terwijl
ook de catering bij allerlei activiteiten en de baliedienst door vele vrijwilligers werd uitgevoerd. De
Vereniging Vrienden van het Museum Elburg zorgde dit jaar zelfs voor een exposant, namelijk Fred
Peters, die rond de Kerst met zijn borduurwerk de show stal. Kortom, Museum Elburg kan niet
zonder al die helpende handen en creatieve geesten en we hopen dan ook dat het vrijwilligersleger
ook dit jaar zo actief zal blijven!!
Namens het bestuur, de secretaris
Els van Andel
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Vereniging Vrienden van het museum Elburg
Kasoverzicht 2017
Ontvangsten

Uitgaven

Ledencontributie
Algemene ledenvergadering
Ko-Kalf wandeltocht
Botterdagen
Dr. Olthuiswandeltocht
Muurhuisje + fooien
Rabo Clubkas Aktie
Kerst in de Vesting
Diversen
Kaarten/boekenverkoop
Rente bank
Excursie Zeist (introducé)

1.751,50
110,30
358,60
180,00
474,55
269,28
532,50
490,20
10,00
137,42
1,90
45,00

Totaal

4.361.25

Bankkosten
Postzegels
Nieuwjaarsreceptie
Algemene ledenvergadering
Ko-Kalf wandeltocht
Dr. Olthuiswandeltocht
Botterdagen
Kerst in de Vesting
Diversen
Klemborden
Lezing vrijwilligers 16/12
Administratie
Excursie Zeist
Aankoop schilderij

154,05
121,74
51,10
21,65
79,80
53,60
73,10
182,41
97,50
138,04
75,00
3,00
237,40
1.300,00

Totaal
Resultaat

2.588,39
1.772,86

Kas 31.12.2017
Rabo courant
Rabo spaar
Totaal

75,96
2.967,41
8.863,54
11.906,91

Namens de penningmeester, Marie-Paule Oldenbroek
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