
 
Postadres:  Telefoon:  ING rekening:  
Vrienden van Museon en Omniversum 070-3381423 algemeen:  NL34INGB0000561426 
Postbus 30313  E-mail:  contributie: NL45INGB0000611959 
2500 GH Den Haag  vvv@museon.nl  KvK Haaglanden:  
 Website: 27130933 
 www.museon.nl/vrienden 
 www.omniversum.nl/vrienden 

 

 
Den Haag, maart 2020 

 
 
 
 
 
 
Beste Vriend van Museon en Omniversum, 
 
Het bestuur nodigt je hierbij uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering op zaterdag 4 april 2020 om 
10.30 uur in het Museon, Stadhouderslaan 37 Den Haag. De zaal is om 10.00 uur open en het bestuur 
ontvangt de Vrienden daar graag met een kopje koffie of thee. Na afloop van de vergadering biedt het 
bestuur de aanwezigen een broodje en drankje aan. Daarna is er om 13.00 uur de keuzemogelijkheid 
van een rondleiding over de tentoonstelling Getekend in het Museon of een rondleiding in het Depot 
van het Museon of het bekijken van de film Turtle Adventure in Omniversum.  
 

Agenda Jaarvergadering 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda. 
2. Verslag Jaarvergadering van 13 april 2019. 
3 Ingekomen stukken en mededelingen. 
4.  Jaarverslag over 2019. 
5.  Financiële zaken 2019 en 2020/2021. 

• Jaarrekening over 2019 

• Verslag van de kascontrolecommissie over 2019 

• Voorstel tot wijziging van de begroting 2020 

• Vaststelling van de begroting 2021 

• Benoeming van de kascontrolecommissie over 2020 
6.  Bestuursmutaties (zie onderstaand). 
7.  Een kort woord door Peter de Haan, directeur Museon en door Berend Reijnhoudt, directeur 

Omniversum. 
8. Voorstel tot verhoging Vriendenbijdragen. 

 Familiekaart van € 50,00 naar € 55,00, Vrienden van € 25,00 naar € 27,50 en jeugdvrienden van 
 € 17,50 naar € 20,00  

9.  Vooruitblik. 
10.  Rondvraag en sluiting. 
 
Dick van der Krogt (voorzitter) heeft besloten terug te treden per 4 april 2020 omdat zich een opvolger 
heeft aangediend waaraan de portefeuille met vertrouwen kan worden overgedragen. Het bestuur heeft 
Roos van Dijk bereid gevonden de portefeuille van voorzitter op zich te nemen.  
Onze secretaris Bart Borsje heeft laten weten dat tijdgebrek hem noodzaakt zijn functie neer te leggen. 
Voor deze functie heeft Melanie Hermus zich beschikbaar gesteld.    
Statutair treedt af Frits Steenbruggen (portefeuille winkelmanager). Frits is bereid nog een 
bestuursperiode van drie jaar zitting te nemen.  
Roos, Melanie en Frits worden dan ook bij deze voorgedragen voor de komende statutaire 
bestuursperiode van drie jaar. 
 
Vrienden kunnen ook kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voordragen. Voordrachten van 
kandidaten, ondersteund door tenminste tien Vrienden, kunnen schriftelijk tot 29 maart 2020 worden 
ingediend bij ons secretariaat. Een schriftelijke verklaring van bereidheid tot aanvaarding van de 
bestuursfunctie moet bij de kandidaatstelling zijn gevoegd. 
 
De stukken zijn te downloaden van de website.  
 
Dick van der Krogt, Voorzitter. 
 


