Secretarieel verslag van de vereniging “Kring Vrienden van het Museum de
Vier Quartieren” over het jaar 2019 (agendapunt 3).
Algemeen
Hierbij het verslag over het voorbije jaar 2019.
We kunnen wederom spreken van een bijzonder jaar want zoals u allen ongetwijfeld weet,
zijn we volop bezig met de transitie van ons museum naar de moderne tijd.
Na de pauze zal mevr. Ineke Strouken u hier verder over informeren op de haar geëigende
(zeer enthousiaste) wijze. Hier is al gedurende het gehele jaar, onder haar leiding, door een
erg betrokken team van bestuur en van vrijwilligers aan gewerkt. Vanmiddag kunt u al van
de sfeer in het vernieuwde museum proeven en van de officiële opening zult u uiteraard
t.z.t. in kennis gesteld- en uitgenodigd worden.

Rabo ClubSupport 2019
In de tweede helft van september konden onze leden die lid waren van de Rabobank
stemmen. Op deze manier hebben we toch mooi € 660,00 overgemaakt gekregen t.b.v. ons
Museum.
Ook het Kapittelhuis heeft hieraan meegedaan. Helaas heeft Museumbestuur, t.g.v. een
communicatiefout, hier niet aan mee kunnen doen.
Onze dank gaat natuurlijk uit naar hen die gestemd hebben. Ook in 2020 doen we weer
graag mee voor de 5e keer.

Gegevens Kring
Gegevens over onze Kring kunt u als lid en/of donateur terugvinden op de site van ons
Museum ( www.MuseumdeVierQartieren.nl) Dit onder “publicaties”.

Wisseltentoonstellingen
Gelukkig zijn er weer diverse tentoonstellingen geweest. Die ons zeker bijblijven zijn die van:
a. Religieus Erfgoed
Deze tentoonstelling is eind oktober 2018 begonnen. Zowel kloosters als
particulieren hebben hiervoor hun inzet getoond. Wat zag het er prachtig uit in het
Museum.
b. 75- jarige Bevrijding
Vanaf 30 juni jl. hebben belangstellenden deze boeiende tentoonstelling kunnen
bezoeken. Ook dit was een succes.

Bestuursvergaderingen van de Kring
Het bestuur van de Kring is in het afgelopen jaar in totaal 6 keer bijeengeweest.
Hier zijn verslagen van gemaakt die bij het secretariaat (Vriendenkring4Q@outlook.com) zijn
op te vragen.
De belangrijkste onderwerpen die daarbij aan bod kwamen waren o.a.:
- Secretarieel verslag over 2019;
- Ontwikkelingen binnen het Museum;
- Betalingen van onze leden;
- Rabo ClubSupport;

-

Donatie van de Kring over 2019 aan het Museum;
Werven nieuwe leden/ambassadeurs;
Hoogte contributie 2021;
Wijziging secretariële ondersteuning

Open avond 22 oktober jl.
We kunnen met een gerust hart spreken over een zeer geslaagde avond met een grote
opkomst van zowel leden als ereleden en ambassadeurs. Ook konden er enkele nieuwe
leden worden verwelkomd. De aanwezigen hebben kunnen genieten van een zeer
enthousiaste presentatie van Mevrouw Ineke Strouken in het kader van de transitie van het
Museum naar de tegenwoordige tijd. Na de pauze van deze vergadering zal zij ons allen
nogmaals vergasten met een lezing over deze actuele en fantastische ontwikkelingen.
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