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Den Haag, Maart 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
 
 
 
Beste Vriend van Museon en Omniversum, 
 
Namens het bestuur van de Vrienden van Museon en Omniversum nodig ik je hierbij uit voor het 
bijwonen van de Jaarvergadering op zaterdag 10 april 2021. Wegens de huidige richtlijnen tegen de 
verspreiding van het coronavirus hebben wij besloten om de Jaarvergadering online te houden, door 
middel van een video-vergadering. Op de volgende pagina leggen we kort uit hoe dit werkt. Het bestuur 
vergadert vanuit de Panoramazaal van het Museon.  
 
Zoals je zult begrijpen kan er dit jaar geen aanvullend programma worden geboden. Wel is het Museon 
online te bezoeken en zijn er films van Omniversum online te bekijken.  
Omdat de Jaarvergadering in april 2020 geen doorgang kon vinden, vindt in deze Jaarvergadering 
eveneens de verantwoording plaats over het gevoerde (financiële) beleid in 2019. 
 
 

Jaarvergadering  
 
Datum: zaterdag 10 april 2021 
Locatie: online vergadering 
Vergaderkamer: Panoramazaal; beeld vanaf 10.00 uur 
Aanvang vergadering: 10.30 uur 
 

Agenda  
 

1. Opening en vaststellen van de agenda. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Stukken Jaarvergadering 2019: 

- Verslag Jaarvergadering van 13 april 2019 
- Jaarverslag over 2019 
- Financiële zaken 2019 en 2020/2021 

o Financieel verslag over 2019 
o Verslag van de kascontrolecommissie over 2019 
o Voorstel tot wijziging van de begroting 2020 
o Vaststelling van de begroting 2021 

4. Jaarverslag over 2020. 
5. Financiële zaken 2020 en 2021/2022       

o Financieel verslag over 2020 
o Verslag van de kascontrolecommissie over 2020 
o Voorstel tot wijziging van de begroting 2021  
o Vaststelling van de begroting 2022 
o Benoeming van de kascontrolecommissie over 2021 

 
Vervolg zie ommezijde 



  
6. Bestuursmutaties.  

Statutair treden af Peter Schreuder (portefeuille financiën) en Marjan Engels (portefeuille 
communicatie). Beiden zijn bereid om nog een bestuursperiode van drie jaar zitting te nemen in 
het bestuur. Het bestuur stelt voor om Peter en Marjan voor te dragen 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 27 maart 2021 bij 
ons secretariaat worden ingediend. Een schriftelijke verklaring van bereidheid tot aanvaarding 
van de bestuursfunctie moet bij de kandidaatstelling zijn gevoegd. 
  

7. Een kort woord door Peter de Haan, directeur Museon, die mede namens de directeur van 
Omniversum a.i., Simon van Driel, ingaat op de ontwikkelingen bij Museon en Omniversum.  

8. Vooruitblik door de Voorzitter. 
9. Rondvraag en sluiting. 

 
 
Namens het bestuur,  
met hartelijke groet, 
 
 
Roos van Dijk 
Voorzitter Vrienden van Museon en Omniversum 
 
 
 

Aanmelding 
 
Je kunt je aanmelden voor de digitale Jaarvergadering per email: vvv@museon.nl. Hoe dan ook is 
vermelding noodzakelijk van je email-adres i.v.m. toesturen link voor de online vergadering.  
Aanmelden vóór: 1 april 2021 
Agenda en stukken staan vanaf medio maart op de website www.museon.nl/nl/Vrienden of 
www.omniversum.nl/nl/vrienden 
 
Vragen, opmerkingen en suggesties kun je vooraf delen met het bestuur per email of per post. Het 
bestuur zal deze vragen bundelen en op de dag van de Jaarvergadering met allen die zich hebben 
aangemeld delen. 
 
Om deel te kunnen nemen aan de online vergadering heb je een laptop of tablet (met camera) nodig 
die verbinding heeft met het internet. In de week voorafgaand aan de Jaarvergadering ontvang je per 
email een link en een korte instructie om eenvoudig toegang te krijgen tot de digitale vergaderkamer. 
De vergadering is te volgen via Microsoft Teams. Dit is een gratis programma waarvoor je je moet 
registreren. Een account is te krijgen via: 
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software?rtc=1 
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