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Jaarverslag 2021   
Vereniging Vrienden van Het Klooster Woerden 

Kopgroep  
Activiteiten van Het Klooster conform besluitvorming in de ALV op 25 mei 2021:  
  
Aantal Vrienden en supporters  
De ambitie om de Vereniging te laten groeien is verder vormgegeven. Dit heeft een positief effect. 
 31-12-2020 31-12-2021 saldo 
Vrienden  201 208 of 212 + 7 of + 11 
Supporters 22 22 0 
 
Activiteiten bestuur  
In het verslagjaar is er regelmatig overleg geweest tussen de voorzitter en Natasja Heemskerk. Het bestuur is drie 
keer (online) voor een vergadering bij elkaar geweest: op 15 april, 11 mei en 25 mei voorafgaand aan de ALV.  
 
De bespreekpunten waren:  
- de voortgang van de activiteiten van het Klooster  
- organiseren ALV tijdens corona 
- 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 2020 was op 25 mei 2020 en werd online gehouden.  
Door COVID-19 is de vriendenavond in 2021 niet doorgegaan.  
 
Op 3 februari is er een e-mailing verstuurd naar de leden over uitstel van de ALV op 23 februari. Op 22 april is de 
uitnodiging gestuurd voor de AVL op 25 mei. Het gaat om een online vergadering via Zoom. Op 18 mei werd de  
reminder van de ALV met de verantwoording voor 2020, financieel verslag en verklaring van de 
kascontrolecommissie verstuurd.  
 
Op 10 juni is de contributiefactuur verstuurd. 
 
Marjo van Son neemt treedt in 2021 af als bestuurslid. Haar functie wordt opgevuld als ook de functie van Renée 
Boogaard-ten Brink vacant komt op de ALV van 2022. 
 
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  
Renée Boogaard 
penningmeester 

2014 2018 2022 

Yvonne van der Linden 2020 2024  
Gerard van Dam secretaris 2018  2022 
 


