www.nfvm.nl

Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea
Verslag van de algemene ledenvergadering
Datum: 13 mei 2017
Locatie: Noordbrabants Museum, ‘s Hertogenbosch
Aanwezig van de leden: V.v. Eindhoven Museum, V.v. Museum Nairac, V.v. Museum Petershuis,
Goudse Museumvrienden, V.v. Museum Helmond, V.v. Museum Van Bommel Van Dam, V.v.
Museum Jan Heestershuis, V.v. Stedelijk Museum Roermond, V.v. Zaans Museum en Verkade
Experience, V.v. Stadsmuseum Woerden, V.v. het Domein, V.v. Stoommachinemuseum, V.v. Marie
Tak en Poortvlietmuseum, V.v. Stedelijk Museum Zwolle, V.v. Van Abbemuseum, V.v. Museum
Twentse Welle, V.v. Museon en Omniversum, V.v. Noordbrabants Museum, V.v. Wereldmuseum,
V.v. Bronbeek, V.v. Gevangenismuseum, V.v. Museum Kasteel Wijchen, V.v. Nat. Onderwijsmuseum,
V.v. Nat. Oorlogs- en Verzetsmuseum, V.v. Museum aan het Vrijthof, V.v. Limburgs Museum, V.v.
Oude Hortus en Universiteitsmuseum, V.v. Spoorwegmuseum, V.v. Museum Maassluis.
Aanwezig van het bestuur: Anton Aelberts (voorzitter), Peter van Mierlo (penningmeester) en Anne
de Boer (secretaris).
Notulist: Anna Schuring
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Hij bedankt de Vrienden van het Noordbrabants Museum voor de uitnodiging en de
medeorganisatie van de jaarvergadering.

2.

Verslag jaarvergadering 21 mei 2016.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.

Jaarrekening 2016 en begroting 2017
Jaarrekening 2015.
Door ziekte van de penningmeester in het voorjaar van 2016 was de boekhouding wel
doorgenomen maar waren de onderliggende stukken niet gecontroleerd. De
ledenvergadering van 21 mei 2016 stemde in met een aangepaste procedure.
De jaarstukken 2015 zijn alsnog gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie. De
penningmeester leest de brief en de verklaring van de kascommissie 2015 voor waarin aan
de ledenvergadering wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor de financiële
verantwoording over het jaar 2015.
De vergadering verleent het bestuur decharge.
Jaarrekening 2016 en begroting 2017
Bijlage: Powerpoint presentatie van de penningmeester.
De penningmeester presenteert de jaarcijfers 2016 en de begroting 2017. Op de opmerking
vanuit de kascommissie over de hoge bestuurskosten legt hij uit dat de bestuursleden
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verspreid over Nederland wonen en er vergaderd wordt in Utrecht. Daarom zijn de
reiskosten voor de bestuursleden substantieel.
De kosten voor de ALV van vandaag en de themamiddag in oktober zijn ook hoger omdat er
geen eigen bijdrage van de leden wordt gevraagd.
De federatie is financieel gezond.
Op het voorstel vanuit de vergadering om de ABNAMRO bankrekening op te zeggen
antwoordt de penningmeester dat hij al een aantal pogingen heeft ondernomen. Het is niet
eenvoudig, maar hij zal nog een poging ondernemen.
4.

Verslag Kascommissie 2016, de heren Rueb en De Bruijn.
Door de onmogelijkheid om gezamenlijk bijeen te komen hebben de heren separaat de
stukken gecontroleerd.
De heer Rueb leest de verklaring voor van de heer De Bruijn. Ook daarin wordt weer melding
gemaakt van de hoge bestuurskosten. De heer Rueb is het niet eens met de verklaring. De
kascommissie heeft als taak de cijfers te controleren en niet om commentaar te geven op het
beleid van het bestuur.
De heer Rueb stelt voor namens de kascommissie het bestuur decharge te verlenen voor de
jaarrekening 2016.
De vergadering verleent het bestuur decharge.

5.

Teruglopen vriendenaantal bij verenigingen.
De voorzitter geeft aan dat het teruglopen van vriendenaantallen een probleem is bij veel
vriendenverenigingen en andere culturele instelling. Daarom organiseert de Federatie op 7
oktober a.s. een themamiddag over dit onderwerp. Anne de Boer, secretaris, zal de
inhoudelijke invulling voor die middag organiseren en de voorzitter geeft haar het woord.

6.

Themabijeenkomst 7 oktober 2017.
Anne de Boer:
Dagen zoals deze zijn bij uitstek geschikt om informatie uit te wisselen. Op de website van de
NFVM staan alle gegevens van de vriendenverenigingen zodat onderling contact over allerlei
vraagstukken mogelijk is. Ook van het forum kan gebruik worden gemaakt.
Voorstel voor de invulling van de themamiddag is om een voordracht te laten houden door
bijv. Emma Johnson van de Radbouduniversiteit. Zij heeft een scriptie geschreven over dit
onderwerp. Er is al contact gezocht met haar. Ook zal gevraagd worden of de scriptie op de
website van de NFVM mag worden geplaatst.
Het zal vooral gaan om toepasbare oplossingen en handige tips.

7.

Vacature 5e bestuurslid.
De voorzitter geeft aan dat André van Marwijk, vorig jaar benoemd als bestuurslid, zijn
lidmaatschap heeft opgezegd om persoonlijke redenen.
Het lidmaatschap van Liesbeth Tonckens is niet doorgegaan. Er zijn nu dus twee vacatures in
het bestuur van de NFVM.
Gegadigden worden verzocht een sollicitatiebrief met cv de mailen naar
secretariaat@nfvm.nl. Er zullen sollicitatiegesprekken worden gehouden.
Omdat in 2019 de voorzitter en de penningmeester af zullen treden gaat de voorkeur uit naar
kandidaten met affiniteit voor financiën en het voorzitterschap.

8.

Rondvraag en sluiting.
De kascommissie voor de jaarrekening 2017 zal bestaan uit de heer R. Rueb van de Vrienden
van het Eindhoven Museum en mevrouw A. Roessen van de Vrienden van de Oude Hortus en
Universiteitsmuseum.
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De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn en haar inbreng.
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