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Vereniging Vrienden van het Museum Elburg 
 
Secretariaat                                        Agenda 
E.van Andel                                        Ledenvergadering  
                                                           30-03-2022,  
Clakenweg 134  
8081 LZ Elburg 
0525-684363 
E-mail: elsvandel@hotmail.com 
              
 
De voorlopige agenda ziet er als volgt uit: 
 
Inloop in Refter 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 
 
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 2021. 
5. Jaarverslag penningmeester 2021. 
6. Verslag kascontrolecommissie. (Cor Pieters en Mariet Boersma) 
7. Kiezen nieuw lid kascommissie. Mariet is aftredend. 
8. Bestuurssamenstelling. Er is dit jaar niemand herkiesbaar. 
9. Vrijwilligers van het jaar worden in het zonnetje gezet. 
10. Mededelingen. 
11. Plannen voor het komende seizoen. 
12. Rondvraag. U kunt uw vragen voor 21 maart indienen bij de secretaris. 
13. Sluiting van de vergadering. 
14. Na de pauze vertellen onze nieuwe voorzitter, Peter van Beek en bestuurslid 
Jaap Streefkerk over hun bereikte doelen en missies voor de toekomst van ons 
museum en VVV. 
15. Verloting 
 
Namens het bestuur, de secretaris 
 
Els van Andel-Huizing 
 
 

mailto:elsvandel@hotmail.com




VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM ELBURG

BANk/KAS OVERZICHT 2021

BANK ONTVANGSTEN UITGAVE

BANKKOSTEN € 160,88
MUURHUISJE € 525,34 SMK Uitje € 400,00
SUBSIDIE CORONA € 1.500,00 SCHEEPSMODEL € 500,00
BESTUURSKOSTEN € 28,00 BESTUURSKOSTEN € 76,00
CONTRIBUTIE € 1.636,50 CONTRIBUTIE € 125,00
RABO € 149,62
TOTAAL € 3.839,46 TOTAAL € 1.261,88

SALDO BEGIN € 2.252,17

SALDO EIND € 4.829,75

KAS ONTVANGSTEN

MUURHUISJE € 6,50

KAS BEGIN € 78,71
KAS EIND € 85,21

BANK SPAARREKENING ONTVANGSTEN

RENTE € 1,09

SPAAR BEGIN € 10.867,64
SPAAR EIND € 10.868,73



€ 48,00 REEEL
€ 1.511,50 REEEL
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Jaarverslag van de secretaris 2021, jaarvergadering 2022 

Ook 2021 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. We hobbelden na de Kerst zo het 
nieuwe jaar in, zonder elkaar te zien, te begroeten en te toasten op het nieuwe jaar. Geen mooi 
programma met muziek of een mooie lezing, helemaal niets. Museum Elburg dicht in verband 
met de lockdown en de prachtige expositie, “De stal van overal” was slechts 1 dag, namelijk 
op de zaterdag, te zien. De vereniging bracht een extra Kloosterkwartier uit, om toch de 
onderlinge verbinding te houden en onze vrijwilligers vast te houden. Verschillende leden van 
onze vereniging brachten ideeën voor kopij aan. Een aantal leden liet zichzelf interviewen en 
verder werkten we ook dit jaar goed samen met het Streekarchief. De medewerkers van 
Museum Elburg zaten niet stil en er werden plannen gemaakt voor als het museum weer open 
mocht. Schuiven in het expositie programma, een expositie verlengen,  is iets wat zou moeten 
kunnen, maar soms niet mogelijk is. Thuis activiteiten bedenken en op de website en in het 
Kloosterkwartier plaatsen, het hoorde er allemaal bij. Vergaderen op afstand, vergaderen via 
de zoom. Wat hebben we allemaal veel geleerd dit jaar. Zelfs de ledenvergadering was 
digitaal.  

Het kon eigenlijk niet uitblijven, zodra ons museum weer open mocht op vijf juni, was het tijd 
voor een corona expositie. Tijdens de lockdown werd het museum door een club vrijwilligers 
schoongemaakt, zoals het in jaren niet was schoongemaakt en de kunstgroep wierp zich op het 
inrichten van de expositie. Geen officiële opening, maar wel een mooie expositie. Namens 
Museum Elburg namen Bob en ondergetekende deel aan overleg over het Schildersmuseum in 
oprichting.  Ook de activiteiten betreffende de escape room gingen ondanks de lockdown en 
corona gestaag door. De realisatie van de escaperoom werd  dit jaar een feit.   VVV Elburg, 
gevestigd in ons museum, knokte voor een nieuwe structuur en samenwerking. Donderdag 21 
juni werd de kloostertuin ingericht met prachtige sculpturen van de uit Putten afkomstige 
Mayella Geskus. Nadat de corona-tentoonstelling was afgelopen - gelukkig is deze toch nog 2 
maanden te zien geweest- konden we begin september de werken van Daniëlla Hefter weer 
ophalen uit het depot en hebben we alles weer een mooi plekje gegeven. Zo fijn dat dit 
mogelijk was. Het geheel is aangevuld met een achttal sculpturen van Ursula Groen, 
vrijwilliger bij het museum, bestuurslid van de Vereniging Vrienden en ook lid van de 
kunstgroep. 

Vroeg in het jaar werden we geconfronteerd met het overlijden van de stadsgids Leo Ruyter. 
In april kwam het overlijdensbericht van Piet Crucq, lid van onze vereniging. Piet was een 
trouw bezoeker bij activiteiten van onze vereniging, ons museum en bij vele andere culturele 
evenementen. Hij was zeer maatschappelijk betrokken en in het verleden bestuurder van 
diverse verenigingen en stichtingen. Eind juni kwam ons ter ore dat ons trouwe lid Els 
Boonstra was overleden.  Els was bijna 10 jaar een trouw lid van onze vereniging. Tijdens 
mijn vakantie ontving ik het bericht van het overlijden van ons trouwe en betrokken lid, Ineke 
Bohms. Ineke Bohms was jaren een vertrouwde vrijwilliger, baliemedewerker en stadsgids. 
Helaas kon zij de strijd tegen haar ziekte niet winnen en overleed zij veel te jong. Op 27 
augustus overleed ,volkomen onverwacht, Geertje Grietje Boerhave, die wij in ons museum 
en binnen de vereniging kenden als Gé. Gé was een markante en actieve persoonlijkheid, was 
zelfs nog bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg. In de nacht van 27 
op 28 oktober is Fenna Bosch overleden. Fenna werd al geruime tijd verzorgd in het 
Feithenhof en moest helaas nu alweer heel wat jaren geleden met haar vele culturele 
activiteiten stoppen. Zij was een bijzonder actieve vrijwilliger en zeer betrokken lid van onze 
vereniging, lid van het stichting bestuur en stadsgids Ook ons lid Wil de Vries overleed dit 
jaar. Ze was een enthousiaste deelnemer aan de kunstgeschiedenis cursussen en onze 
uitstapjes. 
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Gelukkig mochten we ook een aantal nieuwe leden begroeten, zodat ons leden aantal 
ongeveer gelijk blijft. 

We namen verder afscheid van Willem en Femmy van Loenen, vanuit het perspectief van ons 
Museum Elburg bekeken waren het écht onze buren. Ze woonden letterlijk "om de hoek", in 
de Ledige Stede. Ze waren lid van onze vereniging en vaste actieve bezoekers van onze 
panden. Tineke van Geest nam afscheid van “haar” muurhuisje en droeg het stokje over aan 
Marie-Paule Oldenbroek. Marjan Fokke en Marie-Paule maakten het huisje super goed 
schoon, voordat het weer open ging. Vele bezoekers wisten de weg naar het huisje te vinden. 
Iedereen was zo blij dat ze weer iets konden bezoeken. Aan de fooienpot was dit gelukkig 
goed te merken.  

Verder geen inkomsten dit jaar door activiteiten van onze vereniging. Zowel Museum Elburg 
als de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg moesten al hun creativiteit uit de kast 
halen om toch nog gelden te genereren. Zo voerden we actie voor het museum door middel 
van de digitale collecte van het Prins Bernard Cultuur Fonds. Deze collecte bracht het netto 
bedrag op van € 830,50 voor Museum Elburg. Zelf genereerden we alleen inkomsten vanuit 
het Rabobank Club Support, de fooienpot van het opengestelde muurhuisje en de 
contributiegelden. Zelf woonde ik een webinar bij van de Rabobank over mogelijkheden om 
als vereniging of stichting nieuwe bronnen aan te boren. Verder woonde een aantal 
medewerkers van het museum en leden van onze besturen een digitale bijeenkomst bij van 
Stichting Wiel over hoe vrijwilligers te houden en te krijgen in deze tijd van corona. Gelukkig 
ontvingen we vanuit de ‘culturele corona gelden’ € 1500 van de gemeente. Zo groeiden onze 
reserves niet maar teerden we ook niet in.  

Op zaterdag 30 oktober gingen we als vereniging weer op stap, ditmaal naar het Stedelijk 
Museum in Kampen. We bezochten daar de expositie Nouveau Deco van kunstenaar Christie 
van der Haak. De kunstenares leidde ons zelf rond en we werden zeer vriendelijk ontvangen 
door de vrienden vereniging van Stedelijk Museum Kampen. We willen graag wat meer gaan 
samenwerken. Nu wisselen we alleen nog maar informatie uit. 
 
Het Stichting Bestuur kreeg verder een nieuwe voorzitter. Vanaf 27 oktober 2021  is Peter van 
Beek de nieuwe voorzitter. Hij volgt Elsabe Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije op, die 
door de corona beperkingen nog geen afscheid heeft genomen.  
 
Samengevat een memorabel jaar, maar toch een jaar met lichtpuntjes en hoop voor de 
toekomst. Samen maken we er wat moois van Museum Elburg kan niet zonder jullie als leden 
die ons financieel steunen en of bijstaan als vrijwilliger.  
 



Presentielijst ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Museum Elburg 
Nr. Naam Opmerkingen/instemming Handtekening 
    ( digitaal i.v.m. 

Covid) 
 Cor Pieters Goedemiddag Els, 

Akkoord met de Jaarstukken 
en de herverkiezing van Fred. 
V.w.b de 
kascontrolecommissie: 
hoewel geen boekhouder, ik 
heb wel de kennis om de 
financiële administratie van 
de vriendenstichting te 
beoordelen. Zet mij maar op 
de reservelijst, want mijn 
gehoorstoring belemmert me 
ernstig. Met reservelijst 
bedoel ik dus: als je niemand 
anders kunt vinden. 
Hartelijke groet 
Cor Pieters 

 

 Peter van Beek Dag Els, 
Op basis van de jaarstukken 
heb ik geen opmerkingen. 
Herbenoeming van Fred als 
bestuurslid lijkt me een prima 
zaak. 
Hartelijke groet, 
Peter 

 

 Marie-Paule Oldenbroek Heel jammer dat door Corona 
roet in het eten gegooid werd 
van 3 mooie 
tentoonstellingen. Museum 
zowel ver. vrienden en 
kunstgroep hebben hun best 
gedaan. Mooi verslag van 
secretaris, duidelijk financieel 
verslag en kascontrole. 
Akkoord met herkiesbaarheid 
van Fred. 
Gr. Marie-Paule  

 

 Els Kranenburg Hallo Els, 
Een jaar vol COVID en 
duidelijke veranderingen 
toch gingen jullie door met 
plannen maken en dat kan 
ik erg waarderen. 
In de toekomst kunnen we 
vast weer volop genieten 
van ons mooie museum. 
De jaarstukken zien er goed 
uit en ik stem in met de 
herbenoeming van Fred 
Peters. 

 



Hartelijke groet, Els 
Kranenburg. 

 Els en Peter van Andel Akkoord  
 Bob Middelburg Akkoord  
 Mariet Boersma Beste Els, 

mocht niemand of slechts één 
persoon zich melden voor de 
kascontrolecommissie: ik ben 
weer beschikbaar hoor. 
Groeten, 
Mariet 

 

 Hans Ridder Beste Els 
Alles doorgenomen en geen 
op- of aanmerkingen.  Met 
alle waardering voor de 
genomen moeite en nimmer 
aflatende inspanningen.  
Met vriendelijke groet  
Hans( Hans was bij navraag 
ook akkoord met de 
herbenoeming van Fred) 
 

 

 Karin Schoute Akkoord  
 Anna van Prooijen Akkoord  
 Fred Peters Akkoord  
 Roel Schraa Akkoord  
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