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Uitnodiging 
 

tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden wordt in 

Museum Elburg op 

 

Woensdag 25 maart 2020 in de Raedskelder 
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 2019. 

4. Jaarverslag secretaris van 2019. 

5. Jaarverslag penningmeester 2019. 

6. Verslag kascontrolecommissie.( Tineke van Geest en Mariet Boersma) 

7. Kiezen nieuwe kascommissie. 

8. Bestuurssamenstelling. 

9. Vrijwilliger van het jaar wordt in het zonnetje gezet. 

10. Mededelingen. 

11. Plannen voor het komende seizoen.  

12. Rondvraag. U kunt uw vragen ook voor de aanvang van de vergadering schriftelijk indienen bij 

de secretaris. 

13. Pauze en verloting  

14. Na de pauze kunt u genieten van een informatief programma, verzorgd door Ruud van Henten, 

beleidsmedewerker Cultuur & Erfgoed van de Gemeente Elburg. 

15.  Sluiting van de vergadering. 

 

                                                                                                            Namens het bestuur, de secretaris 

                

 

 Els van Andel-Huizing 

Secretariaat:   

E.van Andel 

Clakenweg 134                                                                                                            

8081 LZ Elburg 

0525-684363 

E-mail : elsvandel@hotmail.com 

             andel515@planet.nl 
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De Algemene Ledenvergadering. Notulen woensdag 20 maart 2019 in de Raadskelder/Refter 

Aanvang om 20.00 uur. 

 

1. Opening door de voorzitter. 

Met kennisgeving afwezig:  Cor Pieters, Ursula Groen, André Keizer, Gert Bos, Elke Tetterode, 

Hans Ridder, Elsabe Kalsbeek, Wim Hogenkamp, Brigitte Hemming, Thea Stel, Bertha Jansen -

Lipke, Theo van Geest. 

2. Vaststellen van de definitieve agenda. Er worden geen nieuwe punten ingebracht. 

3. Notulen van de jaarvergadering 2018. Notulen worden zonder commentaar goedgekeurd.  

4. Jaarverslag secretaris van 2018. Jaarverslag secretaris wordt goed gekeurd.  

5. Jaarverslag penningmeester 2018.  De penningmeester neemt het gehele jaarverslag door. Het 

Rabobank Clubkas Fonds is naar het najaar verplaatst. De beide leden van de kascommissie 

hebben de stukken in orde bevonden.  

6. 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.  

7. Kiezen nieuwe kascommissie. Tineke van Geest en Mariet Boersma stellen zich beschikbaar. De 

vergadering gaat akkoord.  

8. Lies Verweij neemt afscheid van ons bestuur. Zij wordt gloedvol toegesproken door de voorzitter 

en ontvangt een prachtig boeket bloemen in een mooie vaas en een cadeaubon. Zij is ruim 10 jaar 

bestuurslid geweest. Ze blijft wel actief bij het museum betrokken. Alle overige bestuursleden 

zijn herkiesbaar. Hiertegen worden geen bezwaren ingebracht. Roel Schraa wordt als nieuw 

bestuurslid gekozen. 

9. Vrijwilliger van het jaar wordt in het zonnetje gezet. Dit jaar is Jos Stork de  vrijwilliger die in 

het stralende middelpunt staat. Hij wordt door Bob Middelburg toegesproken en krijgt een mooi 

pakket van de wereldwinkel.  

10. Mededelingen. Aangezien Anne-Marie van Hout i.v.m. ziekte niet aanwezig is, vertelt de 

voorzitter hoe de komende tijd de exposities er uit gaan zien.  

11. Rondvraag. Roel Schraa geeft aan dat als er geen expositie is, het mededelingenbord niet buiten 

wordt gezet om publiek te trekken. Dat zou wel moeten. Verder geeft hij aan dat de vitrine onder 

de trap een eyecatcher zou moeten zijn. Verder meldt hij dat het prachtige bovenlicht ’s avonds 

niet zichtbaar is . Dat zou uitgelicht moeten worden. Als baliemedewerker vindt hij het verder 

niet prettig dat de bewakingsmonitor defect is, waardoor het overzicht weg is. Hij geeft aan dat 

bij nat weer de trap bij de beletage glad is.  

12. Pauze en verkoop loten en trekking van de loten.  

13. Na de pauze is muziekdocente en dirigente Jenny van Ark aanwezig om een workshop 

Boomwhackers te verzorgen, een echte teambuildings activiteit. De aanwezige leden genieten 

zichtbaar.  

14. Sluiting van de vergadering. 

 

                                                                                                            Namens het bestuur, de secretaris 

                      Els van Andel-Huizing 

 

Secretariaat:   

E.van Andel 

Clakenweg 134                                                                                                            

8081 LZ Elburg 

0525-684363 

E-mail : elsvandel@hotmail.com 

             andel515@planet.nl 
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Jaarverslag van de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg 2019 van de secretaris 

Op zaterdag 5 januari organiseerde de Vereniging Vrienden haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. 

Dit jaar vond deze plaats in Museum Elburg. Hier werd een programma aangeboden rond 

Driekoningen. Peter Diemer, voorzitter van de Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst 

Nederland en drijvende kracht achter de Driekoningenfilm verzorgde samen met Ton Rutting, 

voorzitter van het bestuur van het Heiligenbeeldenmuseum in Vorden een programma rond 

Driekoningen.  

Sinds 12 januari 2019 hangen de portretten van Jacqueline en Paul van Boecop in de refter van 

Museum Elburg. Bij het aanbieden van beide schilderijen verscheen een artikel in het blad “Adel in 

Nederland”, geschreven door John Töpfer. Op zaterdagochtend 12 januari vond er een feestelijk 

en interessant programma plaats. Voorafgaand aan het aanbieden van deze, uiteindelijk drie 

werken, konden we genieten van een mooi verhaal over de geschiedenis van de adellijke familie 

Arent Thoe Boecop. 

Medio maart was de succesvolle emaille-expositie helaas weer ten einde. De expositie zorgde 

voor veel bezoekers en er werd bovendien veel werk verkocht. Hierna was het tijd voor de 

expositie Ervaar Elburg van april t/m augustus, een expositie met een prachtige collectie 

schilderijen van de Veluwse schilders met afbeeldingen van Elburg en een collectie foto’s van de 

plaatselijke fotoclub die Elburg tot onderwerp had. De expositie werd aangevuld met 

schaalmodellen van botters uit de eigen collectie, instructiemateriaal van de touwbaan en 

materiaal van zeilmaker Hans van Wijk.  Leden van de Kunstgroep waren weer bijzonder actief bij 

het inrichten van deze expositie. 

Na de pauze tijdens de algemene ledenvergadering van 2019 werden de aanwezigen getrakteerd 

op een workshop boomwackers. Tijdens deze algemene ledenvergadering werd traditiegetrouw de 

vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet. Dit keer viel deze welverdiende eer Jos Stork toe. 

Roel Schraa werd tot bestuurslid gekozen. Er was ook weer een verloting. 

Tijdens de Museumweek. (8 t/m 14 april) vond ook de eerste Kloosterdag van 2019 plaats. Er 

waren weer heel wat vrijwilligers in touw om deze leuke dag mogelijk te maken.  

Tijdens de periode van 1 mei tot medio september was Dirma met zwangerschapsverlof en werd 

Michelle Kok  aangesteld om haar te vervangen. Natuurlijk ging het bestuur op kraambezoek bij 

Dirma en Noan en werd er namens de vereniging een mooi cadeau overhandigd.  

Op zaterdag 11 mei 2019 was de kapel weer gevuld met de nieuwe voorjaarsmode van Mona Lisa 

Elburg, aangevuld met tassen, sjaals en sieraden van Wereldwinkel Elburg.  

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april 2020 was Lydia van den Burg ook een van de 

gelukkigen. Was ze enige jaren geleden al vrijwilliger van het jaar binnen onze vereniging, nu werd 

ze ook, als kroon op haar werk als kunst en cultuur minnende vrijwilliger en medeoprichter van 

onze vereniging, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

In de Kloostertuin was van mei tot oktober werk te zien van glaskunstenares Fredy E. Wubben.   

De Vereniging Vrienden van Museum Elburg koopt samen met Museum Elburg de door Gerrit van 

Kolthoorn gemaakte maquette aan. Het museum had vanaf de herinrichting de maquette in 

bruikleen, maar Gerrit wilde hem graag verkopen. 

Gerrit timmerde een mooie bedstee voor het muurhuisje. Vroeger werd er in het muurhuisje in de 

bedstee geslapen, dus werd zo dit stukje van vroeger teruggehaald. Henny, een van de 

vrijwilligers, heeft er mooie gordijntjes voor genaaid.  Daarna moest alles natuurlijk worden 

schoongemaakt.  

Onze creatieve, technische geest, Gerrit van Kolthoorn, kwam enkele jaren geleden met het 

voorstel om de trapleuning bij de entree van het museum weer in de oude staat, met veel krullen, 

terug te brengen. Daartoe had Gerrit in het archief oude foto’s gevonden. Met zijn voorstel maakte 
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Gerrit direct iedereen enthousiast. Hij ging aan de slag met het maken van een tekening. Bij het 

Smederijmuseum werd een offerte aangevraagd. Onze vereniging heeft zich bereid verklaard de 

kosten voor haar rekening te nemen. 

Op 9 juli werd de expositie “Water” geopend. Op de educatiezolder was traditiegetrouw, tijdens de 

zomermaanden, werk te zien van de leerlingen uit klas twee van het Nuborgh College, Lambert 

Franckens. De expositie was tot 31 augustus te zien.  

Op 13 juli was er de traditionele Brocantemarkt in de Kloostertuin.  

Op 3 augustus overleed ons trouwe lid en jarenlange bezorger van het Kloosterkwartier, Jan 

Reitsma. Er werd hier uiteraard gepast aandacht aan besteed.  

Op 11 september overleed Gerrit van Kolthoorn. Hij was pas 54 jaar oud en vanaf het begin lid van 

onze vereniging. In hem verliezen wij een onvervangbare en bijzonder waardevolle medewerker 

van Museum Elburg. Vele vrijwilligers, leden en personeel en bestuursleden waren bij zijn afscheid 

aanwezig. Zijn gouden handen worden node gemist! 

Op 31 augustus van dit jaar ging een groep leden van de vereniging naar beeldentuin Mariënheem 

te Raalte. Een geslaagd jaarlijks uitstapje. 

Van 12 tot 14 september was het weer tijd voor de Botterdagen en Open Monumentendag. Het 

Museumcafé was weer open en er werd hard gewerkt door een flink aantal vrijwilligers! 

In september ging de Expositie Glaskunst van start. De expositie eindigde in februari 2020 jl. Aan 

de expositie deden vijf kunstenaars mee, te weten Lia Koster, Els van der Scheer, Fredy Wubben, 

Jan Hooghiemstra, en Martin Mödden uit de partnerstad Haselünne. Er was veel belangstelling 

voor deze expositie en er werden ook nog een aantal werken verkocht. Bij de expositie werden 

twee workshops en enkele lezingen georganiseerd.  

Op Zaterdag 28 september, was iedereen weer welkom in de kapel van ons Museum om te 

genieten van de nieuwe collecties van Mona Lisa en Wereldwinkel en o.a. olijven van Doraki. Ook 

het museumcafé was open voor een lekker kopje koffie, omdat de Najaarsfair samenviel met de 

Dr. Olthuiswandeltocht. Er waren dus weer heel wat vrijwilligers actief dat weekend.  

In het najaar was er weer een Kloosterdag en wel op zaterdag 19 oktober van 12.00- 16.00 uur.  

Ook in 2019 was er weer een Rotary Museumkidsweek van 22 t/m 25 oktober tijdens de 

herfstvakantie. Deze week wordt voor drie jaar gesponsord door de Rotaryclub Oldebroek-Elburg.  

Eind 2019 overleed ons lid Annette Essers. Ze was lang nauw betrokken bij onze vereniging en 

zorgde ook voor mooie artikelen in de pers. 

Op maandag 28 oktober jl. was het weer tijd voor de uitreiking van Rabo Club Support cheques en 

mocht ik namens de Vereniging Vrienden van Museum Elburg symbolisch een bedrag van € 

328,69 in ontvangst nemen. Wat fijn dat weer zo velen op onze vereniging stemden.  

Omdat de scholieren tijdens educatieve projecten in Museum Elburg af en toe ook weleens even 

rustig moeten zitten, heeft de Vereniging Vrienden van het Museum de samenwerking gezocht met 

het Nuborgh College, locatie Oostenlicht. Dit resulteerde in twee handzame bankjes, keurig 

geschilderd in de bekende ossenbloedrode kleur. Weer een mooie sponsoractie van onze 

vereniging. 

Bestuurslid Fred Peters bezocht op donderdag 7 november het Nationale Monumenten Congres 
2019. De vereniging probeert zich ook zo breed mogelijk te oriënteren, ten einde ons mooie 
museum zo goed mogelijk bij te kunnen staan.   
 

Tijdens Winter in de Vesting was het museum café weer open, aangezien er dit jaar gelukkig weer 

een aantal activiteiten in het museum plaatsvonden, die de nodige bezoekers trokken.  
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De vrijwilligersbijeenkomst werd ook dit jaar georganiseerd in samenwerking met het museum. De 

vereniging zorgde voor een mooi programma. Ton Rutting, voorzitter van het Heiligenbeelden 

Museum in Vorden, hield een presentatie over hoe de kerststal in Nederland kwam. Anne-Marie en 

Dirma zorgden dat er weer een lekkere soepmaaltijd klaar stond.  

Fred exposeerde tijdens de adventsperiode op de beletage met zijn geborduurde Kerststallen  

Esther Rozendaal, de vrouw van onze burgemeester, verzorgde afgelopen jaar een basiscursus 

Duits voor de baliemedewerkers. 

De samenwerking met externe organisaties die regelmatig in ons museum ‘huizen’ was ook dit jaar 

prima. Zowel op muzikaal gebied als op het gebied van lezingen, was er ook in 2019 genoeg te 

beleven.  

Sinds dit jaar worden er permanent foto’s van fotoclub Elburg in het Museumcafé geëxposeerd. De 

reacties hierop zijn positief.  

Het ledenaantal van onze vereniging is wat teruggelopen. Zo is er een aantal leden overleden, 

maar was er ook een aantal personen die al jaren geen lidmaatschap meer betaalde en hebben er 

een paar leden opgezegd vanwege hun hoge leeftijd of anderszins. Het museum heeft wel een 

aantal nieuwe vrijwilligers weten aan te trekken, maar deze hebben nog niet allemaal de weg naar 

onze vereniging weten te vinden. Toch is het belangrijk dat we leden hebben. Zo kunnen we het 

museum regelmatig ondersteunen met financiële middelen en kunnen we bijvoorbeeld aandacht 

geven aan lief en leed. En zeg nou zelf, wie vindt het nu niet leuk om een kaartje, bloemetje of 

ander presentje te krijgen? Het zou fijn zijn als onze vrijwilligers die lid zijn, eens een balletje 

zouden willen opgooien tijdens een gesprekje met een andere vrijwilliger. Promotie kan geen 

kwaad.  



Vereniging Vrienden van het museum Elburg 

Kasoverzicht 2019 

 

Ontvangsten 

                          Ledencontributie                              1.610,00 

                          Algemene ledenvergadering               70,00 

Botterdagen                                          205,50 

Dr. Olthuiswandeltocht                      451,40                                                                                                

Muurhuisje + fooien                            493,30                                                                                                        

Rabo Clubkas Aktie                              328,69 

Winter in de Vesting                            354,00                                                   

Subsidie gem. Arnhem(Poppy)          750,00                     

Kaartenverkoop balie                          273,25                         

 

Totaal                                                   4.536,14      

                                    

                                                                                                                                                                                       

                                        

 

 

 

 

 

 

 



Uitgaven 

 

Bankkosten                                          155,39                          

Nieuwjaarsreceptie                            104,91 

Algemene ledenvergadering            125,54                                              

Dr. Olthuiswandeltocht                       84,53  

Botterdagen                                           24,92 

Winter in de Vesting                          159,84 

Diversen                                                162,06 

Kerstviering vrijwilligers                      78,00 

Jaar Excursie                                         168,00 

Museum Poppy subsidie                    750,00 

Maquette G.v.Kolthoorn                1.500,00 

Museum traphek                              2.005,00 

           

                                                                   

Totaal                                                5.318,19                                                                                           

Resultaat                                            - 782,05                                       

 

 

Kas  31.12.2019               51,70 

Rabo courant              2.612,95              

Rabo spaar                10.866,51 

Rente                                    1,07    

Totaal                         13.532,23                                 

 

                               

                                                                



 

 

 


