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Beste Vriend(en) en Vriendin(nen) van het Museum Elburg,
Helaas kan ook dit jaar de jaarvergadering in maart van dit jaar geen plaats vinden
vanwege de voortdurende maatregelen omtrent het uitbreken van het coronavirus.
De Vereniging Vrienden is volgens de Statuten echter wel gehouden aan het houden
van een Jaarvergadering en het publiceren van de jaarstukken 2020 en wel vóór 1
juli 2020. Om te voldoen aan de voorwaarden in verband met de ANBI geldt deze
uiterste datum feitelijk ook. Voorlopig is het niet gewenst dat we in grote groepen bij
elkaar komen. Bovendien behoren veel van onze leden gezien hun leeftijd, tot de
risicogroep.
Wij verzoeken u daarom schriftelijk, bij voorkeur via de mail, eventuele opmerkingen
over agendapunten door te geven vóór 30 maart 2021 aan de
secretaris: elsvandel@hotmail.com
Het bestuur zal aan de hand daarvan besluiten of de jaarstukken goedgekeurd
kunnen worden. In de bijlage vindt u de jaarstukken, te weten het financieel
jaarverslag, het verslag van de kascommissie en het jaarverslag van de secretaris.
Mocht het zo zijn dat uit de binnengekomen schriftelijke opmerkingen blijkt dat er
geen instemming is met de te nemen besluiten, dan zal het bestuur beslissen om op
grond van de Spoedwet Covid-19 de jaarvergadering met een termijn van maximaal
4 maanden te verdagen teneinde alsnog een jaarvergadering te houden.
Fred Peters is herkiesbaar. Zijn eerste periode van vier jaar is verstreken. Gezien het
feit dat beide leden van de kascommissie, te weten Tineke van Geest en Mariet
Boersma, inmiddels twee jaar zitting hebben genomen in deze commissie, vragen wij
hierbij, wie hun taak over zouden willen nemen. Wij vragen hiervoor dus uw input.
Nadat wij als bestuur namen en instemming hebben ontvangen stelt het bestuur voor
opnieuw bij u terug te komen en in de Jaarvergadering in 2021 Fred her te
benoemen, alsmede twee nieuwe leden in de kascommissie.
Input en vragen zien wij graag tegemoet voor 31 maart aanstaande.
Hartelijke groet
Namens het bestuur,
Els van Andel

Vereniging Vrienden van het Museum Elburg
Secretariaat
E.van Andel
Clakenweg 134
8081 LZ Elburg
0525-684363

Agenda
Ledenvergadering 2021

E-mail: elsvandel@hotmail.com

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
Agenda ledenvergadering:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Digitale reacties op de jaarstukken (ledenvergadering was digitaal)
4. Jaarverslag secretaris van 2020.
5. Jaarverslag penningmeester 2020.
6. Verslag kascontrolecommissie. (Tineke van Geest en Mariet Boersma)
7. Kiezen nieuwe kascommissie.
8. Bestuurssamenstelling. Fred Peters is herkiesbaar.
9. Vrijwilliger van het jaar wordt in het zonnetje gezet.
10. Mededelingen.
11. Plannen voor het komende seizoen.
12. Rondvraag. U kunt uw vragen voor 31 maart indienen bij de secretaris.
15. Sluiting van de vergadering.
Namens het bestuur, de secretaris
Els van Andel-Huizing
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Presentielijst ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Museum Elburg
Nr. Naam
Opmerkingen/instemming Handtekening
1
Roel Schra
Alles eens goed
doorgenomen maar het ziet
er allemaal prima uit.
Bedankt voor het vele werk
dat hierin zit.
Ursula is meer dan welkom
2
Edith van der Linden
Ik heb begrepen dat Ursula
Groen zich heeft
aangemeld als
penningmeester
U vraagt om een reactie; ik
ga hier mee akkoord.
3
Angelique en Marcel VisserIk ben akkoord met de
Eijsberg
jaarstukken en de
voordracht van Ursula als
penningdame. Fijne zomer.
4
Gé en Evert Boerhave
5
Bertha Jansen-Lipke.
I.v.m. het niet doorgaan
van de ledenvergadering
bericht ik je dat ik akkoord
ga met de door het bestuur
genomen besluiten.
6
Brigitte Hemming
Ik ben het eens met de
benoeming van de
penningmeester Ursula
Groen.
7
Lies Verweij
Bedankt voor je mail over
de jaarvergadering.
Fijn voor het bestuur ,dat
Ursula Groen de taken van
Marie-Paule wil
overnemen.
Een opmerking over het
verslag van de Kascontrole.
De achternaam van MariePaule is Steichen .
8
Cor Pieters
Akkoord met Jaarstukken
en benoeming nieuwe
penningmeester.
9
Peter van Beek
Ik kan in elk geval
instemmen met de
benoeming van de nieuwe
penningmeester.
10
Fransje en Henk van Dijkhuizen We gaan beiden volledig
akkoord met de verslagen
zowel van de secretaris als
de penningmeester en de
besluiten over het gevoerde
beleid.

Zeker ook wat betreft de
financiën. Gelukkig is er
een opvolgster gevonden.
Ursula Groen.

11

Gert en Janneke Bos

12

Tineke van Geest

13

Wim Hogenkamp

14

Bets vd Walle

15

Baukje Faber

16

Els Kranenburg

17

Els van Nieuwenhuijzen

18

Els en Peter van Andel

19

Bob Middelburg

Mee eens dat ze MariePaule wil en kan opvolgen.
Wij hebben geen
opmerkingen over de
jaarstukken en wensen
Ursula succes in de functie
van penningmeester.
Hierbij stem ik in met het
benoemen van Ursula
Groen tot penningmeester.
Verder geen vragen of
opmerkingen.
Ik heb geen opmerkingen
over de agenda en stem
ermee in. Ik ken Ursula en
als nieuwe penningmeester
krijg je een heel goede.
Ik heb geen opmerkingen
op de jaarstukken. Tevens
stem ik in met de
verkiezing van Ursula
Groen als nieuwe
penningmeester.
Ik heb geen opmerkingen
over je verslag voor de
ledenvergadering.
Het lijkt me weer een goed
verslag. Ik ben van mening
dat haar eventuele
opvolgster Ursula Groen
ook een prima
penningmeester zal zijn.
Ik ga akkoord dat Ursula
Groen de nieuwe
penningmeester van de
vereniging wordt. (punt
acht agenda). En de taak
van Marie-Paule Oldebroek
overneemt.
En ik stem in dat de nieuwe
kascommissie bestaat uit
Tineke van Geest en Mariet
Boersma.
Akkoord met de benoeming
van Ursula tot
penningmeester.

20

Mariet Boersma

21
22
23
24
25

Hans Ridder
Karin Schoute
Anna van Prooijen
Fred Peters
Janny van den Os.

Ik wil nog wel een keer
zitting nemen in de
kascommissie. Groetjes,
Mariet
geen opmerkingen.

Hierbij mijn instemming tot
benoeming als
penningmeester Ursula
Groen.
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Rooster van aftreden per april 2017
Naam
Toegetreden
Bob Middelburg
1995

2

Els van Andel

2003

3

Marie-Paule Oldebroek

2007

4

Anna van Prooijen

2007

5

Karin Schoute

2007

6
7
8

Fred Peters
Roel Schraa
Ursula Groen

2017
2019
2020

Herkozen
2007
2011 stilzwijgend
verlengd
2015 stilzwijgend
verlengd
2007
2011 stilzwijgend
verlengd
2015
2007
2012 gekozen tot
nieuwe
penningmeester
2015
2011, is
stilzwijgend
verlengd
2015
2011, is
stilzwijgend
verlengd
2015
Herkiesbaar 2021
Penningmeester

Herkozen
2019

2019

2019

2019

2019

2021
2023
2024

Jaarverslag van de secretaris 2020, jaarvergadering 2021
2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Na een gezellige Nieuwjaarsreceptie,
werden we al vroeg in het jaar geconfronteerd met het Corona virus. In Museum Elburg werd
hard gewerkt, maar veel wat werd bedacht en voorbereid moest helaas gecanceld worden.
Ons erelid Luurt Schuijn overleed dit jaar. We hebben als vereniging en als museum veel aan
hem te danken en zijn dankbaar voor wat hij ons allemaal nalaat.
Tijdens de sfeervolle nieuwjaarsbijeenkomst van de Vrienden van het Museum Elburg was
het nog genieten van Jan de Verhalenman, in Elburg ook bekend als oud-directeur van het
Octaaf. De aanwezigen toastten op het nieuwe jaar en genoten van zijn Veluwse verhalen.
De Vereniging kocht een werk aan voor Museum Elburg van glaskunstenaar Jan
Hooghiemstra. Een van de beelden op hout van de EB 15 heeft blijvend een plek in de
Elburgzaal in Museum Elburg gekregen. De vereniging droeg voor de helft bij in de kosten
voor het vooronderzoek rond de schilder Van der Maaten. Dit in verband met een komende
expositie en een in verband hiermee mogelijk uit te geven boek.
Vrijwilligers uit de kunstgroep organiseerden een prachtige expositie met lokale kunstenaars
in de Kloostertuin. Zo werden Walda Mees, Camille van Os uit Dronten, Didy Kanis en
Willem Bultman bereid gevonden enkele kleine werken voor de duur van de zomer in te
kloostertuin te plaatsen. Was het eerst de bedoeling om zoals gewoonlijk mee te liften met
Vestingval, door de coronacrisis werd Vestingval echter afgelast en kon de kunstgroep het
niet over zijn kant laten gaan dat er geen zomerexpositie zou zijn in de Kloostertuin.
De expositie van Marianne Benkö ‘Geweven natuur’ viel al snel na de opening niet meer te
bezichtigen door de lockdown en werd gelukkig verlengd. Wel werd er een impressiefilmpje
gemaakt en verzorgde Marianne een digitaal verhaal bij haar expositie.
Toen het museum weer open mocht zorgden vele vrienden via crowdfunding samen voor een
prachtige desinfectiezuil. Hier bleek hoe betrokken onze vriendengroep is. In Museum Elburg
deden de medewerkers hun uiterste best om het museum coronaproof te laten zijn voor
personeel, vrijwilligers en bezoekers. Vergaderingen werden toen dat weer mocht eerst buiten
en later in de refter gehouden, zodat iedereen afstand kon bewaren. Dit jaar kreeg het museum
ook een online ticketsysteem.
Tijdens de lockdown bracht de vereniging maar liefst 3 extra edities van het Kloosterkwartier
uit en zocht daarin ook de samenwerking met het Streekarchivariaat. Er werd veel aandacht
besteed aan 75 jaar bevrijding. Immers alle festiviteiten rond dit herdenkingsjaar werden
afgelast. Bijzonder was het ook dat we veel kopij mochten ontvangen van onze leden.
De ledenvergadering, die normaal eind maart wordt gehouden, kon geen doorgang vinden en
alles werd met toestemming van de leden digitaal afgehandeld. We konden dus ook niet
genieten van het programma na de pauze, waaraan Ruud van Henten, beleidsmedewerker van
Cultuur & Erfgoed van de Gemeente Elburg, zijn medewerking zou verlenen. Ursula Groen
trad toe tot het bestuur van de vereniging en nam de taak van penningmeester over van MariePaule, die dit vele jaren heeft gedaan. Marie-Paule is wel aangebleven als algemeen
bestuurslid. Natuurlijk wordt zij hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet als
penningmeester.
Alle activiteiten waar de vereniging normaal altijd haar medewerking aan verleent, werden
afgelast, zodat het financieel gezien een zeer mager jaar was. Geen inkomsten door de
uitbating van het museumcafé en het muurhuisje en geen verloting tijdens de
ledenvergadering. Uiteraard was het voor alle vrijwilligers die normaal actief zijn tijdens al
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deze evenementen ook niet eenvoudig. Vaste structuren vielen weg. Ook alle programma’s
zoals lezingen, concerten en kooroptredens vonden geen doorgang.
Michelle Kok, die Dirma verving tijdens haar zwangerschapsverlof, was even terug bij het
museum èn nam dit keer iemand mee, namelijk Maya Boswijk. Samen hebben ze van 3
augustus tot en met 28 augustus een tentoonstelling over 75 jaar vrijheid in Elburg in de
kloostertuin geplaatst.
Sinds 2020 staat er wekelijks een feestelijk boeket op de balie in Museum Elburg. Hiervoor is
Simone Verheul van Moon Bloom tegenover Museum Elburg verantwoordelijk.
Op zaterdag 26 september heeft onze vereniging haar jaarlijkse uitstapje gehouden. Een van
onze leden, Arent Jan van Sminia, kwam met het voorstel het prachtige Art Nouveau
Museumhuis Rams Woerthe in Steenwijk te bezoeken. Hier bevindt zich ook het Hildo
Kropmuseum. Hildo Krop (1884- 1970) was een bekende Nederlandse beeldhouwer. Alleen
in de auto of carpoolend met mondkapjes en ter plekke in groepjes van 4 rondgeleid worden,
was dit uitstapje coronaproof en genoten we van een bijzondere middag op een bijzondere
plek.
De Rabobank Clubsupportactie leverde dit jaar € 292,37 op. De vereniging is blij met alle
vrienden die op ons stemden.
Na Marianne Benkö was het de beurt aan Daniella Hefter met de expositie ‘Fijn van draad, op
de huid geborduurde verhalen’. Op de eerste dag dat haar werk te zien was werd er een werk
verkocht. Helaas moest het museum al weer veel te vroeg dicht en kon er niet meer van deze
mooie expositie genoten worden en bleven ook de prachtige kaarten onverkocht in de winkel.
Er werd wel een mooi filmpje gemaakt, waar subsidie van de provincie voor werd ontvangen.
Ondanks de coronaperikelen vond er dit jaar een Rotary Museumkidsweek plaats voor de
kinderen uit de gemeenschap en de toerist voor een week. De enige beperking dit jaar was dat
ouders niet bij de activiteit aanwezig mochten zijn, omdat dan al snel het maximaal aantal
personen per ruimte overschreden zou worden.
Dat was ook het geval met de kerstgroepenexpositie “De stal van overal”. Na een paar dagen
buffelen door Jan van Hulst, Anne-Marie en leden van de kunstgroep, moest het museum
dicht. Deze expositie werd door niemand gezien. De meeste van de prachtige kerstkaarten
liggen nog onverkocht op een eigenaar te wachten. Gelukkig heeft Jan van Hulst beloofd om
tijdens de adventsperiode in 2021 opnieuw zijn medewerking te verlenen. Het voorwerk is
inmiddels allemaal gedaan, dus dat is een voordeel. Bij de expositie werden ook filmpjes
gemaakt, waarin allochtone Elburgers vertelden hoe Kerst in hun land van herkomst wordt
gevierd. Jan van Hulst vertelde in een filmpje over zijn passie, kerstgroepen verzamelen. Er
waren zelfs Kerststallen te koop in onze museumwinkel.
Tineke van Geest stopte na 16 jaar trouwe dienst haar werkzaamheden rond het muurhuisje,
dat de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg exploiteert. Zij ontving naast de
kerstattentie ook een prachtig boeket bloemen. De taken worden gelukkig overgenomen.
De Vereniging had de taak op zich genomen om de vrijwilligersbijeenkomst in december te
organiseren. Dit in verband met de ziekte van Anne-Marie en de overbelasting die de overige
medewerkers hierdoor ondervonden bij het uitoefenen van hun reguliere taken. Helaas kon
ook de feestelijke “walk through” uitreiking niet doorgaan en werden de attenties en het
“schoenengeld” uiteindelijk thuisbezorgd door bestuursleden van de vereniging. En zo kwam
er een einde aan een jaar waarin hard werd gewerkt, maar wat zo teleurstellend verliep.
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