AGENDA
van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden
Musea Zutphen te houden op dinsdag 6 oktober 2020 om 20.00 uur
in De Walburgiskerk, ‘s Gravenhof te Zutphen
1. Opening van de vergadering door voorzitter Hans Meininger
2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart 2019
3. a. Jaarverslag 2019 van secretaris Helga van den Enk
b. Verkiezing Yvonne Burgersdijk, beoogd bestuurslid
c. Invulling vacature bestuur
4. a. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2019
b. Verslag kascommissie
c. Goedkeuring jaarrekening 2019 en decharge bestuur
d. Begroting 2020 en begroting 2021
e. Benoeming nieuw lid en reservelid kascommissie
5. Voorstel doorbelasting verzendkosten € 10,00 per jaar
Een deel van de Vrienden hecht aan het ontvangen van bulletins en
betalingsverzoeken op papier. De kosten van deze vorm van communicatie zijn
de afgelopen jaren echter sterk gestegen. Voor bestuursleden en ondersteuning
is dit bovendien behoorlijk tijdrovend. Mede op advies van de Kascommissie wil
het bestuur vanaf 2020 de werkelijk te maken kosten doorberekenen. De
Vrienden kunnen kiezen tussen kosteloze digitale communicatie of het betalen
van verzendkosten bovenop hun lidmaatschap.

6. Verhoging en differentiatie lidmaatschap Vrienden.
Uw instemming wordt gevraagd om het lidmaatschap te verhogen. Dit voorstel
wordt tijdens de vergadering toegelicht. Het gaat om een verhoging t.a.v. het
enkellidmaatschap van € 22,50 naar € 25,- en het duolidmaatschap van € 32,50
naar € 40,-.
Om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken wil het bestuur gaan werken met
verschillende soorten lidmaatschappen. Dit wordt nader toegelicht.

7. Korte schets Musea Zutphen
Tiana Wilhelm, directeur van de Musea Zutphen, vertelt over het reilen en zeilen
van de musea in het afgelopen verenigingsjaar en de plannen voor de nabije
toekomst.

8. Rondvraag
9. Sluiting omstreeks 21.30 uur
Na afloop houdt filosoof Suzanne Biewinga de lezing ‘Over vriendschap’, een
thema dat ons als Vrienden bezighoudt.
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