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Jaarverslag van de secretaris 2018
De nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari was gezellig, De vereniging begon het nieuwe jaar met
koffie en gebak in het museum café en we toostten met zo’n 40 leden in Palingrokerij van Triest op
het nieuwe jaar. Dat, nadat we eerst een inspirerend verhaal van Aart van Triest kregen over het
mooie werk van professioneel palingroken!
Het Kloosterkwartier kwam weer keurig vier keer uit en is met ingang van de tweede editie voorzien
van een mooi voorblad. De meeste leden ontvangen het Kloosterkwartier overigens inmiddels
digitaal. De vereniging heeft zich ook in de AVG verdiept en aan haar verplichtingen voldaan.
Zoals dat onder vrienden plaatsvindt, zijn er leuke en minder mooie momenten. Een mooi moment
was er op koningsdag, toen Gerjan Ruijter, vrijwilliger van onder andere Museum Elburg een
jeugdlintje kreeg! Een verdrietig moment was het overlijden van ons trouwe lid Theo Noort. We
mochten een aantal nieuwe leden welkom heten, maar helaas hebben ook een aantal leden hun
lidmaatschap opgezegd of hebben wij zelf leden van de lijst gehaald, omdat deze al een aantal jaren
hun contributie niet meer voldeden.
Ons museum werkte ook weer veel samen met andere partijen, zoal de Wereldwinkel Elburg en
Mona Lisa die op vrijdagmiddag 6 april en zaterdag zeven april 2018 weer te waren gast in de kapel
van Museum Elburg. Er was heel wat belangstelling op deze lentefair. Zaterdag 29 september van
11.00 tot 17.00 uur was de Kapel weer gevuld met mode van Mona Lisa Elburg, bloemen en
decoraties van LIF en modeaccessoires en woondecoraties van Wereldwinkel Elburg. Dit keer betrof
het een herfstfair. De Kloostertuin was ook in 2018 weer startpunt of pleisterplaats bij wandeltochten
, zoals de Dr. Olthuis wandeltocht.
Op vrijdagmiddag 16 maart jl. drukten wethouder José Oosthoek en Jeroen Krabbé gezamenlijk in
Museum Elburg op de rode knop, waarmee de nieuwe Elburg promotiefilm werd gestart. Jeroen
Krabbé verzorgde de voice-over bij deze prachtige film. Op donderdag vier oktober vond er een
gezamenlijke activiteit van de Culturele Stichting Elburg en de Vereniging Vrienden van Museum
Elburg plaats. Het betrof een avond zijn rond Helene Kröller-Müller.
Vanaf begin maart was de expositie Poldergeest te zien, namelijk van 3 maart tot en met zaterdag 26
mei 2018. De expositie bestond uit fotografie/objecten, tekeningen en textielkunst. Velen herinneren
zich vast nog wel het grote tapijt in de kapel, dat de polder vanuit de lucht verbeeldde. Bij deze
expositie vond de eerste lezing door Emiel Hakkenes over zijn boek Polderkoorts plaats. Deze
lezing werd samen met Arent thoe Boecop georganiseerd. Op 25, 26 en 27 mei 2018 was het tijd
voor het Festival Poldergeest. Het festival werd op vrijdagavond geopend met een concert in de
Kloostertuin van Museum Elburg, verzorgd door de band ‘Noggus’ o.l.v. componist en muzikant
Ernst van der Sloot. Op zaterdag 26 en zondag 27 mei was een satelliettentoonstelling te zien op de
biologisch dynamische boerderij van Jan Rombouts in de polder aan de Oudebosweg. Op
zondagmiddag 27 mei schetsten de Elburger stadshistoricus Willem van Norel en Frits Schmidt,
voorzitter van de Vereniging Geschiedschrijving Dronten, de geschiedenis van de inpoldering en wat
dat voor Elburg heeft betekend, ieder vanuit hun eigen perspectief.
Leden van Fotoclub Elburg (FCE) en Fotoclub Haselünne hebben respectievelijk in de refter en de
Vischpoort geëxposeerd. Het ziet er naar uit dat de samenwerking met de fotoclub uit Elburg
blijvend zal zijn. De foto’s hangen dan ook wel heel mooi in ons museumcafé.
Van 9 juni to 15 september stond de kunstenaar Martin Monnickendam centraal in twee Elburgse
musea. Museum Elburg toonde tekeningen en schilderijen van Veluwse landschappen, Museum
Sjoel Elburg toonde de tekeningen met joodse thematiek.
Margreet de Vries exposeerde vanaf 9 mei met beelden in de Kloostertuin Rolina Nell was t/m het
Botterweekend in de Vischpoort en in de Kloostertuin te zien me haar werk “Maandag wasdag”.

In de zomervakantie was er traditiegetrouw werk te zien van de leerlingen uit klas twee van het Nuborgh
College Lambert Franckens. Dit jaar was het thema Upcycle.

Op 22 september werd de emaille expositie geopend. Dit betrof de jubileumexpositie van de
Vereniging van Nederlandse Emailleurs. Een succesvolle expositie waarvan ook veel verkocht
werd. Bij deze expositie werden ook een aantal workshops en demonstraties verzorgd. Deze werden
goed bezocht.
Fred Peters zorgt tijdens de advent weer voor passend, dit keer Driekoningen, borduurwerk. Dit
was in de vensterbaken op de beletage te bezichtigen.
Uiteraard was Museum Elburg ook weer de thuisbasis voor het Susterenkoor. Op zaterdag 24 maart
2018 gaf het Susterenkoor St.-Agnes een concert in de kloosterkapel van Museum Elburg. Het
programma was afgestemd op de tijd van het jaar, de lijdenstijd van Christus en de opstanding met
Pasen. Ook met advent, op zaterdag 1 december werd een concert gegeven. Ook de Stichting Orgel
Kloosterkapel Elburg maakte weer gebruik van ons mooie museum, evenals de Stichting
Winterlezingen.
De Vereniging vrienden tastte ook weer een aantal keren in de buidel. Zo werd het bovenlicht van
Van Kinsbergen gerestaureerd en op de beletage geplaatst en werden de vrijwilligers op drie
november verrast met een leuk uitstapje naar Beeldengalerij Het Depot in Wageningen. Voor de
vrijwilligersbijeenkomst op woensdag 19 december bood de vereniging de vrijwilligers en gidsen
een bijzonder programma aan.. Er kon geluisterd worden naar Russisch Orthodoxe muziek in een
slechts met kaarsen verlichte kapel, die met iconen was opgeluisterd. Hierna vond de traditionele
maaltijd plaats, welke door Museum Elburg werd aangeboden. .
De Kloosterdagen vonden plaats op de zaterdagen op 14 april en 27 oktober. De laatste Kloosterdag
viel in de herfstvakantie en vormde de afsluiting van de Rabobank Kidsweek. Deze bank trok zich
echter dit jaar terug. Gelukkig kon er op het laatste moment een samenwerking worden aangegaan
met de Rotaryclub Oldebroek- Elburg. Deze serviceclub werd bereid gevonden om deze kidsweek
zowel in het Boerderij Museum de Bovenstreek als in Museum Elburg voor drie jaar te sponsoren.
Hiermee is een bedrag van € 6000 gemoeid.
Museum Elburg was in 2018 genomineerd voor de Gelderse pauwenveer.
Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland had drie kleine musea genomineerd
voor deze Gelderse Pauwenveer, namelijk het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten, het Museum
Elisabeth Weeshuis te Culemborg en Museum Elburg.
De hoofdprijs bestond uit een bedrag van € 25.000 en een kunstwerk ontworpen door Niels van
Bunningen, de overige genomineerden ontvingen een bedrag van € 5.000. De commissaris van de
Koning C.G.A. Cornielje, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikte de prijzen op 9
november 2018 uit, in Kasteel Staverden. Museum Elburg werd geen eerste, maar ging supertrots als
tweede met € 5000 naar huis.
Uiteraard vormde Museum Elburg ook het decor tijdens Winter in de Vesting. In de refter werden
weer de nodige historische huwelijken gesloten en in de kapel traden Koor Koraal en het
Dickenskoor op. Helaas was er niets in de Kloostertuin gepland, zodat het niet mogelijk was om het
museumcafé te openen. Er werd nog wel getracht glühwein in de kapel aan de man te brengen, maar
at was niet echt en succes.
In 2018 startte onze vereniging met een bijzondere sponsoractie. Autobedrijf Broekhuis draagt
Museum Elburg een warm hart toe. Broekhuis ondersteunt ons museum met een clubbonus. Dit
houdt in dat er een bedrag in onze kas wordt gestort wanneer vrienden van het Museum bij
Broekhuis een auto kopen, laten onderhouden of schade laten herstellen. Tot op heden heeft ons dat
echter nog geen geld opgeleverd. De Rabobank Clubkasactie heeft ons in 2018 het mooie bedrag
van € 532,50 opgeleverd. Dank aan de leden en dank aan het prachtig gebaar van de Rabobank!

Vereniging Vrienden van het museum Elburg
Kasoverzicht 2018

Ontvangsten
Ledencontributie
Algemene ledenvergadering

1.777,00
77,50

Biohorma wandeltocht

216,15

Botterdagen

284,41

Dr. Olthuiswandeltocht

400,45

Muurhuisje + fooien

419,42

Rabo Clubkas Aktie

532,50

Kerst in de Vesting

28,50

Lezing Eva Rovers

54,74

Rente bank

Totaal

1,90

3.792,07

Uitgaven
Bankkosten

155,34

Postzegels

43,16

Nieuwjaarsreceptie

280,91

Algemene ledenvergadering

55,23

Biohorma wandeltocht

45,37

Dr. Olthuiswandeltocht

30,10

Botterdagen

47,49

Kerst in de Vesting

34,02

Diversen

81,77

Lezing Eva Rovers

143,35

Kerstviering vrijwilligers

210,75

Jaar Excursie

232,50

Totaal

1.359,99

Resultaat

2.432,08

Kas 31.12.2018

191,90

Rabo courant

755,47

Rabo spaar

13.365,44

Totaal

14.312,81
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De Algemene Ledenvergadering Notulen woensdag 28 maart 2018 in de Raadskelder/Refter
Aanvang om 20.00 uur.
1. Opening door de voorzitter.
2. Met kennisgeving afwezig: Berend en Tiny Tinge, Cor Pieters, Ursula Groen, André Keizer,
Gert en Janneke Bos, Elke Tetterode, Candy Leewis-de Vries( Historische Vereniging Heerde),
Hans Ridder, Elsabe Kalsbeek, Wim Hogenkamp, Brigitte Hemming, Jan en Bertje Schuurmans,
de heer Sminia en Sien Schmidt,
3. Vaststellen van de definitieve agenda. Er worden geen nieuwe punten ingebracht.
4. Notulen van de jaarvergadering 2017. Notulen worden zonder commentaar goedgekeurd.
5. Jaarverslag secretaris van 2017. Jaarverslag secretaris wordt goed gekeurd. De secretaris mag
blijven!
6. Jaarverslag penningmeester 2017. De beide leden van de kascommissie zijn niet aanwezig maar
hebben de stukken in orde bevonden. Verslag kascontrolecommissie. (Gert Bos, André Keizer)
De voorzitter leest de verklaring voor, aangezien de beide leden van de kascommissie afwezig
zijn. De penningmeester heeft weer goed werk verricht. De kascommissie heeft twee
kanttekeningen. De in bruikleen gegeven schilderijen mogen niet in het depot staan. Schilderijen
in bruikleen in ons financieel overzicht opnemen? De gelden die de vereniging bezit brengen
geen rente op. Mogelijk kan dit geld goedkoop aan het museum geleend worden? De secretaris
antwoordt dat dat geld de vereniging ruimte geeft om grote evenementen te organiseren. Als je
geen werk kapitaal hebt, kun je eigenlijk geen grote zaken aanpakken, aangezien je als
bestuurslid persoonlijk aansprakelijk bent.
7. Kiezen nieuwe kascommissie. Er hoeft eigenlijk geen nieuwe commissie gekozen te worden.
André heeft door ziekte de taak pas 1 keer uitgevoerd en zou opnieuw de kas kunnen
controleren. Er zijn dan alleen volgend jaar twee nieuwe leden van de kascommissie nodig.
8. Vrijwilliger van het jaar wordt in het zonnetje gezet. Dit jaar is Aartje Bouw de vrijwilliger die in
het stralende middelpunt staat. Zij wordt door Bob Middelburg toegesproken en krijgt een
prachtig boeket bloemen.
9. Mededelingen. Els van Andel brengt nogmaals het Rabobank Clubkas Fonds onder de aandacht,
aangezien er op dit moment gestemd kan worden. Anna van Prooijen wijst nog op het Lente
Event in de Kapel op 6 en 7 april. Ted Zuidmeer meldt dat ze samen met Stella Akkerhuis een
brief aan de koningin heeft geschreven om een van de hoeden van Karin Marseille aan te prijzen.
Ze heeft keurig antwoord gekregen van de secretaris van de koningin en leest de verklaring voor.
Els zal er een stukje aan wijden in het Kloosterkwartier.
10. Vrijwilligers .Els geeft aan dat het steeds lastiger wordt vrijwilligers voor bijzondere dagen te
werven. Een aantal leden geeft aan dat er vroeger een lijst met activiteiten en data bij de balie
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lag, waar men ruim van te voren zijn voorkeur op aan kon geven. Het bestuur neemt deze tip
mee.
11. Rondvraag. Er zijn geen punten voor de rondvraag.
12. Pauze en verkoop loten
13. Na de pauze was zeilmaker Hans van Wijk aanwezig om over zijn ambacht te vertellen en ons
met de praktijk heel veel wijzer te maken wat betreft zijn ambacht. Zaken als Knorhaan en
manillatouw, verschillende diktes zeildoek en dan ook nog van verschillend materiaal, er ging
een wereld voor ons open.
14. Trekking verloting
15. Sluiting van de vergadering.
Namens het bestuur, de secretaris
Els van Andel-Huizing
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