Verslag van de Algemene Ledenvergadering van vereniging Kring Vrienden
van het Museum de Vier Quartieren op zondag 25 februari 2018.
Aanvang:

13.30 uur

Einde:

14.20 uur

Aanwezig:

65 leden

Afwezig m.k. 20 leden
Bestuur:

Pauline Wedemeijer, voorzitter
Jos de Jong, penningmeester
Mirjam Struyk, algemeen bestuurslid
Hans Franssen, secretaris.

1. Opening door de voorzitter.
Pauline heet alle aanwezigen welkom op deze speciale ledenvergadering. Zij
memoreert dat de vereniging op Driekoningendag, 6 januari 1978, is opgericht en dat
de notariële akte is van 5 november 1981. Bij de ondertekening van deze akte waren
aanwezig de heren Piet van Boxtel, Sjef Smetsers en mevrouw mevrouw Topy
Mertens. Zij waren de initiatiefnemers. Het is gebruikelijk dat men eerst een
vereniging opricht en wat later e.e.a. bij een notaris laat vastleggen.
De voorzitter heet in het bijzonder het erelid mevrouw Topy Mertens welkom. Het
andere erelid, de heer Sjef Smetsers, is nog niet aanwezig maar komt mogelijk later.
Namens de Kring geeft zij mevrouw Mertens een bosje bloemen. De heer Smetsers
zal dat later overhandigd gaan worden.
Vervolgens stelt de voorzitter voor om een minuut stilte in acht te nemen en voor zo
ver dat mogelijk is staande in gedachte te zijn bij hen die als leden van de Kring ons
het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het betreft hier de volgende leden:
Willem Verbruggen
Hein van Breemaat
Ton van Hagen
Piet van Boxtel ( erelid)
Truus van Gerwen
Riet van Hagen
de heer Thijssen.
Zij dankt allen voor het respect voor deze leden.
Ook dankt zij de leden dat velen deze vergadering zijn komen bijwonen.

Vandaag wordt het een feestelijke jubileumdag. Een reden om wat extra’s te doen,
dit met behulp van enkele externe sponsoren. Daarom begint aansluitend aan deze
vergadering een Culturele middag hierboven in het Hof van Solms. Het programma is
bij u bekend. Wij als bestuur zijn er van overtuigd dat het een geslaagde middag gaat
worden.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering van 22 januari 2017.
Alle leden hebben deze notulen in conceptvorm eerder per mail of per post thuis
ontvangen. Tijdens deze vergadering dienen deze definitief vastgesteld te worden.
Er worden door de aanwezigen geen op- of aanmerkingen hierop gemaakt.
Vervolgens ondertekenen de voorzitter en de secretaris deze notulen.
Deze notulen vindt u binnenkort ook weer op de website van het Museum terug.
3. Secretarieel verslag 2017.
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris die het volgende verslag voorleest:
Algemeen
Wat ging 2017 toch weer snel voorbij. Mogelijk komt dat omdat onze vereniging op 6 januari 2018 al
40 jaar bestaat en ook onze gemiddelde leeftijd als lid maar blijft stijgen.
Het jaar 2017 was een belangrijk jaar: grootse plannen m.b.t. het Museum gingen niet door, het
museum bestuur trad af, er kwam een nieuw museumbestuur en er was veel uit te leggen aan onze
Kringleden en vrijwilligers van het Museum.
Kortom…. een jaar om niet te vergeten maar wel met een goede focus op de nabije toekomst waarbij
vrijwilligers het cement vormen van dit prachtige Museum.
Algemene Ledenvergadering op zondag 22 januari 2017
Deze vergadering in het Museum werd door 40 leden bijgewoond. 22 leden hadden zich vooraf
afgemeld voor deze vergadering. Het verslag van deze bijeenkomst hebben alle leden inmiddels
ontvangen.
Ook werden de leden bijgepraat over de ontwikkelingen en veranderingen die het museumbestuur
voor ogen hebben m.b.t. dit Museum. Hierna volgde rondleidingen in het Museum waar het
veranderingsproces in diverse ruimtes zichtbaar werd gemaakt en goede uitleg gegeven werd.
Bestuursvergaderingen van de Kring
Het bestuur van de vereniging is in 2017 in totaal 9 keer bijeen geweest.
Van deze vergaderingen zijn steeds notulen gemaakt. Deze zijn altijd op verzoek in te zien bij het
secretariaat.
De belangrijkste onderwerpen die toen aan bod zijn gekomen zijn:
- Secretarieel verslag over 2016;
- Evaluatie ALV van zondag 22 januari 2017;
- Betalingen van onze leden;
- Voorbereiding 40 jarig jubileum van 6 januari 2018 van de Kring ( feestdag 25 februari 2018);
- Werven van sponsoren voor de feestdag van 25 februari 2018 m.m.v. de heer Jan Verhagen;

-

RABO Clubkas Campagne 2017;
ALV 2018;
Informatieavond voor leden over enkele actuele zaken m.b.t. notariaat op 4 april 2017;
Ontwikkelingen m.b.t. plannen van het Museum;
Donatie van de Kring aan het Museum in 2018.

Rabobank Clubkas Campagne 2017
Voor het 2e jaar heeft de kring daar aan deelgenomen. Vooraf heeft afstemming plaatsgevonden met
het Museumbestuur en het kapittelhuis. Het doel van de Kring was ook nu weer geld te genereren
voor educatief materiaal voor jongeren om hen op een moderne en speelse manier kennis te laten
maken met wat ons Museum biedt.
Uiteindelijk hebben onze Vrienden 59 stemmen uitgebracht wat goed bleek voor een donatie van
€ 285,56
In totaal kan het museum € 934,12 tegemoet zien. Op 4 november 2017 vond de feestelijke uitkering
plaats op de Markt van Oirschot tijdens een heuse Roadshow.
Ook volgend jaar zal de Kring weer meedoen met deze campagne en om uw medewerking vragen.
Nu is al bekend dat het totale bedrag van de Rabobank verhoogd is naar € 100.000,00 en dat e.e.a. in
het voorjaar 2018 gehouden zal worden.
Voorbereidingen feestdag 25 februari 2018
Het bestuur heeft gemeend ons 40 jarig jubileum niet op 6 januari 2018 te vieren maar iets later op
25 februari 2018. Dit samen met onze leden, ambassadeurs, vrijwilligers van het Museum en hun
partners.
Ook de Oirschotse bevolking kan zeker aanhaken.
Uitgangspunten zijn: a. een goed programma op hoog niveau wat de Kring zo weinig mogelijk kost;
b. een programma waar alle bezoekers aan hun trekken kunnen komen;
c. een programma waarin ledenwerving voor de Kring aandacht moet krijgen;
d. wie een feestje geeft trakteert;
e. een programma met een afsluitend 3-gangen diner.
Het bestuur heeft dit verder uitgewerkt en is hierbij ondersteund door ons Kringlid Jan Verhagen.
Veel overleg, zowel intern alsmede extern, heeft hiervoor plaats moeten vinden.
Maar….. u zult het gaan merken.

4. Penningmeester en zijn cijfers over 2017.
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, de heer Jos de Jong.
In 2017 had onze vereniging 164 betalende leden. Dit was 12 minder dan in 2016
maar op dit moment hebben we in 2018 al weer 6 nieuwe leden kunnen
verwelkomen.
Op deze dag hebben we een speciale aanbieding; zij die zich vandaag aanmelden als
nieuw lid moeten wel de jaarcontributie ad € 20,00 per persoon betalen maar krijgen
de entreekosten voor de Culturelemiddag van € 10,00 per persoon weer terug.
Jos geeft vervolgens uitleg over de Staat van Baten en Lasten van 2017 voor de
Vrienden en vervolgens over die van de Ambassadeurs.

Per 31 december 2017 beschikken we over liquide middelen van € 4353,77
(Vrienden) en € 831,28 (Ambassadeurs).
In 2018 hebben we weer een nieuwe ambassadeur kunnen verwelkomen.
Aan contributies en giften hebben de Vrienden in 2017 € 3468,00 bijeengebracht en
de Ambassadeurs € 800,00
De RABO Clubkas Campagne heeft in 2017 € 285,56 opgeleverd.
Gezien het vorenstaande stelt de penningmeester de vergadering voor om
binnenkort een bedrag ad. € 4500,00 ( over 2017)over te maken aan het Museum.
De vergadering gaat hiermee akkoord en e.e.a. wordt onder applaus bevestigd.
De onderliggende financiële overzichten zullen ook op de website van het Museum
gepubliceerd worden.
5. Verslag kascommissie over 2017.
Deze commissie bestaat uit de heren Ad van Zelst en Nico van Helfteren.
Zij hebben deze maand de stukken over 2017 gecontroleerd. De voorzitter geeft het
woord aan de heer Ad van Zelst:
De financiële bescheiden waren steeds aanwezig en zijn in orde bevonden. Alles
klopt.
De heer Van Zelst heeft in het kader van dit jubileumjaar het kasverslag als een soort
oorkonde uitgewerkt en geeft dit vervolgens aan de voorzitter.
De voorzitter dankt beide heren voor hun inzet in de commissie.
6. Voorstel tot decharge van het Bestuur.
De voorzitter toont dit verslag aan de aanwezigen en leest het voor.
Vervolgens vraagt zij de kascommissie wat hun advies is m.b.t. het verlenen van
decharge.
De kascommissie stelt daarom de jaarvergadering voor om het Bestuur te ontheffen
Van zijn verantwoordelijkheid betreffende de financiën van de vereniging over het
jaar 2017.
Dit voorstel wordt met applaus begroet.
7. Ontslag oude en benoeming nieuwe kascommissie.
De heer Ad van Zelst is aftredend. De heer Nico van Helfteren is ook in 2018
beschikbaar voor deze functie.
De voorzitter vraagt de vergadering wie ook als lid tot de kascommissie wil
toetreden.
De heer Victor van Kessel meldt zich hiervoor aan.
De voorzitter wenst de heren Van Helfteren en Van Kessel veel succes toe voor het
komend jaar en dankt de heer Ad van Zelst nogmaals voor zijn werk.

8. Vaststellen van het contributieniveau 2019.
Hiervoor geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester.
De contributie is de laatste 3 jaar al niet meer verhoogd. In 2018 blijft die ongewijzigd
op € 20,00 per persoon per jaar.
Jos stelt voor om deze per 1 januari 2019 te verhogen naar € 22,00 per persoon.
Immers alles wordt wat duurder en we willen toch jaarlijks het Museum substantieel
een donatie blijven doen. Immers zij kunnen het best gebruiken.
De vergadering heeft daar geen op- of aanmerkingen op en besluit akkoord te gaan
met dit voorstel van de penningmeester.
Uiteraard staat het onze leden vrij om wat meer contributie over te maken. Velen
doen dit al jaarlijks.
9. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster is Jos de Jong( onze penningmeester) aftredend. Hij stelt zich
weer herkiesbaar.
Sinds het aftreden van Riky Franssen ( als algemeen bestuurslid) enkele jaren geleden
is niet voorzien in deze vacature.
Het huidige bestuur is de mening toegedaan dat een uitbreiding in de functie van
algemeen bestuurslid nu wel wenselijk is.
Zij stelt nu Mirjam Struyk voor in deze functie.
Er hebben zich bij de secretaris geen andere kandidaten gemeld voor deze 2
functies. In de uitnodiging voor deze vergadering is hiertoe een oproep gedaan.
Mirjam stelt zich voor: woont sinds 3 jaar in het centrum van Oirschot, is een
frequent museumbezoeker en had wat tijd over die zij graag wil inzetten voor ons
mooie museum.
De voorzitter is blij dat Jos zich herkiesbaar stelt en ook dat Mirjam mee wil doen in
een bestuurlijke functie. Zij vraagt nu de vergadering of zij akkoord kunnen gaan met
deze voordrachten.
Met applaus laten de leden weten akkoord te gaan met deze benoemingen.
10. Rondvraag.
De heer van Laarhoven maakt hier graag gebruik van en wil weten wat de reden is
dat het vorige museumbestuur is afgetreden.
De voorzitter vraagt en verwacht dat de huidige voorzitter van het Museum, de heer
Ton van den Brand, deze vraag het beste kan beantwoorden.
De heer Van den Brand is hier toe bereid en geeft als volgt weer:
Het vorige bestuur had grootse plannen om het museum voor de toekomst
bestendig te maken. De opzet was: minder laten zien, meer inhoud, meer digitaal,

meer bezoekers en dit met minder subsidie en goede exploitatie. Dat koste
veel geld en diverse subsidie-instanties hadden hun bijdragen toegezegd. Meer dan
50 % was al toegezegd. Aanvankelijk liepen de contacten met de gemeente over hun
financiële inbreng goed maar het vertraagde erg. Uiteindelijk kwam er geen
toezegging van de gemeente Oirschot en daardoor haakte ook anderen af om toch bij
te dragen. Het bestuur ondervond geen steun van de plaatselijke overheid.
Hierdoor was e.e.a. niet realiseerbaar volgens het bestuur en een reden om af te
treden op termijn.
De heer Van Laarhoven spreekt zijn dank uit voor de uitleg.
11. Mededelingen door de voorzitter van het Museum, de heer Ton van den Brand.
Ton is sinds september 2017 de nieuwe voorzitter van het Museum.
De problemen waren: in 2017 minder bezoekers, een aftredend bestuur, benoeming
van een nieuw Bestuur.
Verder een VVV die het Museum verlaat waardoor organisatorische problemen
moesten worden opgelost ( bezetting baliefunctie, beveiliging en druk op de
financiën.

-

Het nieuwe bestuur is enthousiast aan de slag gegaan met meer aandacht voor PR.
Er is overlegd met de eigenaar van het pand: het kapittelhuis. Zo ook met de
gemeente en Brandstore.
Inmiddels is het Toeristische Informatie Punt opgericht ( TIP) waarmee ook overlegd
wordt.
Op korte termijn wil het Museum:
meer mensen trekken;
meer exposities met en voor de eigen mensen uit Oirschot;
t.z.t. komt er een expositie over de Oirschotse meubelindustrie;
het verhaal achter iets moet belangrijker worden;
het oude plan van het Museum was kostbaar en nu niet meer realiseerbaar.
men bevindt zich thans in een overgangsproces;
in de Van Eschzaal komen meer presentaties veelal digitaal;
er komt een representatieve ontvangst- koffieruimte met presentatiescherm.
Ton dankt het Bestuur voor de gebode mogelijkheid en feliciteert hen met dit 40-jarig
jubileum.

12. Sluiting van de jaarvergadering.
De voorzitter stelt: Wie jarig is trakteert.
De dames van het Project “Ons Moeder” delen een speciale pen uit met inscriptie uit.
Zo ook straks aan de bezoekers van de Culturele middag.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het diner na de Culturele middag. Men kan zich
hiervoor alsnog aanmelden bij een van de bestuursleden.
Tot slot dankt de voorzitter iedereen voor de komst en wenst allen een fijne gezellige
middag toe in de Kapelzaal.
Het officiële programma daar zal om 15.00 uur beginnen en het diner rond 18.30 uur.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Pauline de vergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van
vereniging “ Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren”
op zondag ……. januari 2019.

Pauline Wedemeijer,
voorzitter.

Hans Franssen,
secretaris.

