
 
 
 

 
 
 
 

Toelichting bij financiële plannen van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen  
 
Voor het begrotingsjaar 2021 heeft het bestuur de volgende plannen en voorstellen. 
 
Contributieverhoging 
In de uitnodiging voor de ALV is deze voorgestelde verhoging aangekondigd. De redenen 
voor deze verhoging zijn het verbeterde aanbod na de verhuizing van de Musea naar de Hof 
van Heeckeren, aanpassing aan de gangbare contributies voor vergelijkbare musea en de 
toegenomen noodzaak voor financiële ondersteuning van onze Musea. De voorgestelde 
bedragen zijn € 25,- (heden € 22,50) enkel- en € 40,- (heden € 32,50) duolidmaatschap.  
 
Kostendoorberekening postverzending 
In de agenda van de jaarvergadering is een toelichting gegeven voor het doorberekenen van 
de kosten van de verzending van berichten per post. E-mailverzending is gratis. Voor 
Vrienden die de berichten per post wil blijven ontvangen wordt een bedrag van € 10,- in 
rekening gebracht. Dit bedrag vormt de daadwerkelijke kosten die wij maken.  
 
Contributiedifferentiatie  
Onze vereniging kent slechts twee bedragen n.l. voor een enkel en voor een 
duolidmaatschap. Ingaande 2021 wil het bestuur de Vrienden de mogelijkheid bieden ook 
voor een ander, hoger contributiebedrag te kiezen.  
Hier staan dan extra privileges tegenover. De differentiatie zal lopen van het basis 
lidmaatschap van de (voorgestelde) € 25,- (enkel) en € 40,- (dubbel) via € 50/€ 80 naar € 
120,-, € 150,- en € 175,-. per jaar.  
Van deze differentiatie wordt gebruik gemaakt om de diverse contributies van namen te 
voorzien van geliefde kunstenaars uit de collecties van de Musea. Het gaat dan om Joop 
Sjollema, Jo Spier, Wim Oepts, Monnikendam en Charlotte van Pallandt. 
 
De extra’s die bij die hogere contributie horen zijn (afhankelijk van het lidmaatschap) korting op 
aankopen in de museumwinkel, speciale geschenken, VIP-ontvangsten en privé rondleiding met 
eigen relaties.  

 
Begroting 2021 
Omdat de jaarvergadering door omstandigheden later in het jaar wordt gehouden vindt het 
bestuur het logisch om ook vast een begroting voor 2021 op te stellen en aan te laten 
nemen. In deze begroting zijn de voorgestelde contributieverhoging en de 
kostendoorberekening verwerkt en geeft een resultaat van € 9.750,-. Deze begroting is te 
vinden op de website bij het financieel jaarslag 2019. 
 


