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Kopgroep 

Jaarverslag 2019   
Vereniging Vrienden van Het Klooster Woerden 

Activiteiten van Het Klooster conform besluitvorming in de ALV op 20 februari 2019: 
Zie hiervoor het bijgevoegde verslag van Het Klooster.  

Aantal Vrienden en supporters  
De ambitie om de Vereniging te laten groeien is verder vormgegeven. Dit heeft een positief effect. 

31-12-2018 31-12-2019 saldo 
Vrienden 171 175 +4
Supporters 22 13 -9
Opmerking: één supporter is Vriend geworden 

Activiteiten bestuur  
In het verslagjaar is er regelmatig overleg geweest tussen de voorzitter en Leontien Wiering. Het bestuur is 
zes keer bij elkaar geweest.  
Op 9 januari, 22 mei, 2 oktober voor een vergadering. De bespreekpunten waren:  
- de voortgang van de activiteiten van het Klooster
- de uitvoering van het nieuwe beurzensysteem
- Cadeau ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Het Klooster Woerden. Er is € 5000 beschikbaar

gesteld voor de inrichting van het digital art lab
- Het afscheid van Leontien Wiering als directeur van Het Klooster en het daarbij behorende cadeau.

Omdat het bestuur € 7000 beschikbaar wilde stellen als bijdrage aan de aanschaf van de bestelauto
waarmee instrumenten worden vervoerd, was een extra ALV nodig. (Het bestuur heeft per jaar een
mandaat om € 5000 uit te geven zonder de ledenvergadering te hoeven raadplegen)

- Het werven van nieuwe bestuursleden.

Het Klooster heeft twee personen voorgesteld voor een beurs. Beide voorstellen zijn overgenomen. 

Op 13, 16 en 20 november kwam het bestuur bij elkaar voor gesprekken met geïnteresseerden voor de 
twee bestuursfuncties die per 2020 ontstaan. Begin oktober is een oproep verstuurd aan alle Vrienden. 
Daarop kwamen zes reacties. Alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor een gesprek. Daarop heeft het 
bestuur de keuze gemaakt voor. Friso Wiarda en Yvonne Reifler. Zij worden op de ALV voorgedragen.  

Op 17 december maakte het bestuur kennis met de nieuwe directeur van Het Klooster. 
Natasja Heemskerk. Zij is op 1 december begonnen. 

De ALV over het verslagjaar 2018 was op 20 februari 2019.  
Op 4 september 2019 was een extra ALV. Deze was nodig vanwege de besteding van  € 7000 ter 
gelegenheid van het afscheid van Leontien Wiering.  

In juni is een nieuwsbrief aan alle Vrienden gestuurd. 

Rooster aan en aftreden Bestuur Vrienden van Het Klooster. 
De zittingstermijn van de bestuursleden is 4 jaar.  

Aangetreden 1e termijn Aftreden 
Bert van der Molen, 
voorzitter  

2012 2016 2020 

Marjo van Son 
secretaris  

2013 2017 2021 

Renée Boogaard 2014 2018 2022 
Kristan Branger 2018 2022 
Gerard van Dam 2018 2022 

De tweede zittingstermijn van de voorzitter Bert van der Molen loopt af. 
Kristan Branger wordt lid van de Raad van toezicht van Het Klooster en stelt zijn zetel ter beschikking. 

Gerard
Doorhalen




