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Jaarverslag 2020   
Vereniging Vrienden van Het Klooster Woerden 

Kopgroep  
Activiteiten van Het Klooster conform besluitvorming in de ALV op 10 februari 2020:  
  
Aantal Vrienden en supporters  
De ambitie om de Vereniging te laten groeien is verder vormgegeven. Dit heeft een positief effect. 
 31-12-2019 31-12-2020 saldo 
Vrienden  179 201 +22 
Supporters 23 22 -1 
 
Activiteiten bestuur  
In het verslagjaar is er regelmatig overleg geweest tussen de voorzitter en Natasja Heemskerk. Het bestuur 
is twee keer voor een vergadering bij elkaar geweest: op 18 juni en 24 november (online).  
 
De bespreekpunten waren:  
- de voortgang van de activiteiten van het Klooster  
- de gang van zaken rondom het verstrekken van de beurzen  
- maatregelen en mogelijkheden tijdens corona  
- vacature binnen het bestuur 
- voorstel voor de vriendenbegroting 
 
De ALV over het verslagjaar 2019 was op 10 februari 2020.  
 
Op 7 april zijn de leden gevraagd in te stemmen met het voorstel om Het Klooster de mogelijkheid te geven 
om de bijdrage van de vereniging voor de projecten, voor de Coronacrisis te gebruiken. Hierop kwamen 
77(!) reacties terug die allemaal positief waren. 
 
Door COVID-19 is de vriendenavond, die was gepland op 21 april, niet doorgegaan.  
Op 10 oktober 2020 is er wel een speciale avond georganiseerd in de TechnoHub met een optreden van 
Rosa da Silva. Voor deze avond werd er voorrang aan de vrienden bij de kaartverkoop. Door de COVID-
19-maatregelen mocht Het Klooster slechts zeer beperkt publiek ontvangen. Het bestuur heeft toen 
besloten dat zolang die maatregel geldt de voorrangsregel van de vrienden met betrekking tot de 
reservering te bevriezen. Op 3 juli zijn de leden hierover geïnformeerd.  
Op 27 juli heeft het bestuur besloten Het Klooster een extra financiële bijdrage van € 5.000 te geven om 
voorstellingen in de TechnoHub mogelijk te maken. 
Met ingang van 15 oktober moest Het Klooster alle fysieke voorstellingen in verband met de COVID-19 
maatregelen staken. 
 
In januari, februari (met contributiefactuur), april en juli is een nieuwsbrief aan alle Vrienden gestuurd.  
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Rooster aan en aftreden Bestuur Vrienden van Het Klooster.  
De zittingstermijn van de bestuursleden is 4 jaar.  
 Aangetreden  1e termijn  Aftreden  
Friso Wiarda, voorzitter  2020 2024  
Marjo van Son  2013 2017 2021 
Renée Boogaard 
penningmeester 

2014 2018 2022 

Yvonne van der Linden 2020 2024  
Gerard van Dam 
secretaris 

2018 2022  

 
 
In 2020 is de functie van voorzitter van Bert van der Molen overgedragen aan Friso Wiarda. Tevens is 
Kristan Banger afgetreden en heeft plaats genomen in de Raad van Toezicht van Het Klooster. Zijn functie 
als algemeen bestuurslid is overgenomen door Yvonne van der Linden. De functie van secretaris is door 
Marjo van Son in 2020 overgedragen aan Gerard van Dam. De tweede zittingstermijn van Marjo van Son 
loopt in 2021 af.  


