Jaarverslag 2017.
Vereniging Vrienden van Het Klooster.
Activiteiten van Het Klooster conform besluitvorming in de ALV op 7 februari 2017:
Zie hiervoor het verslag van Leontien Wiering in de bijlage.
Aantal Vrienden en supporters
De ambitie om de Vereniging te laten groeien is verder vormgegeven.
In 2016 begon de campagne om nieuwe vrienden te werven. Deze is voortgezet tot en met
juni 2017. Dit heeft een positief effect::
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Activiteiten bestuur
In het verslagjaar is er regelmatig overleg geweest tussen de voorzitter en Leontien Wiering.
Het bestuur heeft vier keer vergaderd. Op 6 juni, 16 augustus, 27 oktober en 17 november.
Bespreekpunten waren
- de voortgang van de activiteiten van het Klooster, het vervangen van de stoelen en het in
gebruik nemen van de kelder.
- De bestuurswissel en de gesprekken met kandidaten.
In juni is een nieuwsbrief aan alle Vrienden gestuurd.
De eigen website van de Vereniging Vrienden is doorgelinkt naar de website van Het
Klooster. De informatie is nu te vinden op:
http://www.kloosterwoerden.nl/vrienden-van-het-klooster/

Rooster aan en aftreden Bestuur Vrienden van Het Klooster.
De zittingstermijn van de bestuursleden is 4 jaar.
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De tweede zittingstermijn van de penningmeester Tom Eewold loopt af. Het huidige
algemeen bestuurslid Renee Boogaard zal de rol van penningsmeester overnemen. Dat
betekent dat de functie algemeen bestuurslid vacant komt.
Tijdens de ALV op 7 februari 2017 is daarvoor een oproep gedaan, deze oproep is herhaald
in de nieuwsbrief aan de Vrienden die in juni is verstuurd. Er zijn twee belangstellenden.
Kristan Branger en Gerard van Dam.
Het bestuur heeft beide personen gesproken en draagt beiden voor als algemeen
bestuurslid. Het bestuur wordt dan tijdelijk uitgebreid naar vijf bestuursleden. Dit is statutair
toegestaan.

1

