Verslag van de 39e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Museum Slot
Zuylen, gehouden op donderdag 3 september 2020 in het Koetshuis bij Slot Zuylen.
Aanwezig namens het bestuur: Stef van Leeuwe, voorzitter; Wilma van den Berg, secretaris; Monique
Toorenburg, penningmeester; Daan Wolfert en Lucile van Tuyll,
voorts aanwezig: beoogd bestuurslid Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen, 18 leden van de Vereniging
van Vrienden.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen hartelijk welkom en stelt de bestuursleden
voor. Hij memoreert dat de oorspronkelijk geplande vergadering van maart vanwege het coronavirus is
uitgesteld
2. Verslag van de 38e Algemene Ledenvergadering.
Lucille moet zijn Lucile. Het verslag wordt verder vastgesteld conform het concept.
3. Ontwikkelingen rond het Museum Slot Zuylen
Er volgt een toelichting door Willem te Slaa, de nieuw benoemde directeur-bestuurder. Maart jl. stond
een groep vrijwilligers klaar om de thematentoonstelling in te richten. I.v.m. coronarichtlijnen is e.e.a.
niet doorgegaan. Er volgden drie maanden van sluiting van het Slot voor het publiek. Ondertussen heeft
een groep vrijwilligers en de medewerkers veel werkzaamheden verricht. Zij hebben o.a. een audiotour
ingericht in plaats van de gebruikelijke rondleidingen via gidsen. De bezoekers kunnen zelf info
downloaden en beluisteren.
Ondertussen zijn er nu twee stichtingen, een exploitatie- en een beheersstichting met beide een aparte
Raad van Toezicht. Spreker is directeur-bestuurder van beide stichtingen. Lucile van Tuyll van
Serooskerken is beschermvrouwe. Het gebruik maken van twee stichtingen is tamelijk gebruikelijk. Dit
bouwt extra veiligheid in. In slechte tijden is het Slot gevrijwaard van de verkoop van panden en
inventaris.
Op 1 juni ging het Slot weer open voor het publiek. Er zijn veel positieve gevolgen. In juni 2020 kon het
Slot meer bezoekers dan in juni 2019 begroeten. Mogelijk ten gevolge van corona, waardoor mensen
vertier dichter bij huis zoeken. Wellicht is een andere oorzaak dat er geen vaste rondleiding meer is. De
bezoeker kan er zo lang over doen als hij/zij wil. Aan het oplossen van kinderziektes is/wordt gewerkt.
Deze vorm van bezoek lijkt ook wel de toekomst te hebben. In toenemende mate worden ook gezinnen
met kinderen gezien. Spreker is zelf in juli bij het Slot begonnen. Hij is o.a. druk bezig met het vinden
van extra steun, o.m. via noodmaatregelen. Er is bijvoorbeeld een grote bijdrage voorzien via het
kickstart Cultuurfonds. Uiteindelijk is onlangs toch nog de thematentoonstelling Barones in Oorlogstijd
geopend. Midden september wordt meer duidelijk over de bijdrage van de provincie. Ondertussen
worden door hem (meerjaren) plannen en begroting gemaakt. E.e.a. is best spannend, omdat we nog
niet weten welke invloed corona in de toekomst zal hebben. Er is geïnvesteerd in de verhuurruimten
met dank aan een extra financiële bijdrage van de Vrienden. Spreker probeert zo optimistisch mogelijk
te zijn voor volgend jaar. Plannen maken voor het beste, rekening houden met het slechtste scenario.
4. Jaarverslag 2019 en voornemens 2020
Het jaarverslag wordt vastgesteld conform het concept.
Aan de voornemens is toegevoegd het besteden van opwaarderen van de verhuurruimte extra € 2.235,Dit geld is opgehaald door een eenmalige actie van de Vrienden. De voorzitter licht de voornemens toe.
Er wordt nagedacht over nieuwe lidmaatschapsvormen. Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld welke
activiteiten worden ondernomen om vrienden te werven. Een al ingevoerd voorbeeld is om bruidsparen
die trouwen in het Slot een gratis lidmaatschap voor een jaar te geven. Een dorpsmiddag om bewoners
van het dorp te interesseren voor het Slot en een lidmaatschap, heeft vanwege corona nog niet
plaatsgevonden. Verder wordt door een van de aanwezigen de suggestie gedaan ook mensen die slecht
ter been zijn toch toegang te geven door middel van betere faciliteiten. Hier is in het verleden al een
aantal keren onderzoek naar gedaan. Naast bouwkundige aspecten zitten hier allerlei monumentaleen financiële aspecten aan. Het is echter de moeite waard dat het Slot dit opnieuw onderzoekt. Op het
digitaal toesturen van het Thema- en Vriendenmagazine wordt door de aanwezigen verschillend
gereageerd. Een aantal vindt digitale verzending goed en voldoende, een aantal anderen stelt een
papieren versie nog steeds erg op prijs (rustig lezen, doorbladeren en bewaren). Door een van de
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aanwezigen wordt de suggestie gedaan alle Vrienden een digitale versie te sturen en de Vrienden die
een papieren versie willen ontvangen hiervoor te laten betalen. Dit omdat zowel drukkosten, maar meer
nog portokosten een grote kostenpost voor de Vrienden zijn. De vrijwilliger voor het jaar 2020 is
benoemd tijdens de vrijwilligersborrel. Het betreft Peter Boschman, die een scala aan werkzaamheden
voor het Slot en de Vrienden verricht.
5. Financieel verslag 2019 met verslag van de kascommissie.
De penningmeester biedt haar excuses aan voor de foute versie die in maart is gezonden. 2019 was
een minder rooskleurig financieel jaar voor de Vrienden om een aantal redenen. Er kwam € 5000 minder
binnen aan contributies en giften dan in 2018. Er werd geen bridgedrive georganiseerd. De geplande
inkomsten voor concerten waren lager en de uitgaven waren op een aantal fronten hoger, o.m. in
verband met afscheid, na vele jaren trouwe dienst, van medewerkers, (beheerder en hoofd horeca)
vrijwilligers, waaronder bestuursleden, en de hele muziekwerkgroep. Dit resulteerde in een negatief
resultaat. Begin januari heeft overleg plaatsgevonden met de kascommissie. De kaskommissie heeft
vervolgens schriftelijk doen weten, dat zij de boeken en financiële bescheiden hebben bekeken en in
orde bevonden. De kascommissie stelt via de voorzitter voor het Bestuur decharge te verlenen hetgeen
de vergadering met applaus beloont.
Benoeming kascommissie
Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd, t.w. de heer Spoek en mevrouw Van Leeuwe.
De voorzitter dankt de penningmeester voor het vele werk en benadrukt dat dit ook allemaal
vrijwilligerswerk is.
6. Begroting 2020
De begroting is niet aangepast aan corona. Een groot deel van de contributies is inmiddels gerealiseerd.
De toegezegde giften komen binnen. De bridgedrive zal niet doorgaan. Het verzenden van de post is
heel kostbaar. Als daar een besparing kan worden gehaald, zal dat veel opleveren.
De begroting wordt bij acclamatie goedgekeurd.
7. Bestuurssamenstelling
Stef van Leeuwe en Lucile van Tuyll zijn aftredend. Lucile is namens de Stichting benoemd tot
beschermvrouwe.
De voorzitter stelt de verkiezing van nieuwe bestuursleden aan de orde en vraagt mevrouw Jonneke
van Keep zichzelf voor te stellen. Zij stelt zich voor aan de aanwezige leden. Zij heeft veel bestuurswerk
gedaan, schoolbestuur, gemeenteraad, sportvereniging, etc. Zij beschikt nu over meer tijd voor extra
vrijwilligerswerk en draagt het Slot een warm hart toe.
De ledenvergadering benoemt haar bij acclamatie tot bestuurslid.
De voorzitter licht nader toe. De ALV benoemt bestuursleden. Jonneke loopt al sinds januari mee en er
is door het bestuur gesproken over een taakverdeling. Het bestuur wil haar graag als voorzitter. Deze
functie zal zij nu, na benoeming tot bestuurslid, gaan vervullen.
Stef van Leeuwe bedankt Lucile van Tuyll met zeer warme woorden voor haar bijdrage. Sinds 20 februari
1981 is zij bestuurslid van de Vrienden. Bijna 40 jaar, waarvan 25 jaar als voorzitter, daarnaast was zij
bestuursvoorzitter van de Stichting. Dit vereist heel veel inzet en toewijding. De Vrienden het Slot zijn
haar ontzettend veel dank verschuldigd. Stef bedankt haar met een bos bloemen. Het afscheid van
Lucile van het bestuur vindt op een later moment plaats.
Daan Wolfert bedankt Stef namens het bestuur. Stef was gedurende lange tijd een zeer toegewijd en
deskundig penningmeester en bestuurslid. En sinds vorig jaar voorzitter. Combineerde een tijd lang op
integere wijze het penningmeesterschap van de stichting met het voorzitterschap van de Vrienden.
Daan dankt Stef heel hartelijk voor zijn bijdrage aan het bestuur, zijn inzet en deskundigheid. Van Stef
wordt door het Bestuur op een later moment afscheid genomen. Hij krijgt een mooie bos bloemen
overhandigd als dank.
Tot slot spreekt Lucile van Tuyll namens de Stichting zeer lovende woorden over Stef. Stef heeft enorm
veel betekend voor de stichting. Hij heeft zich met veel energie op zijn taken gestort en enorm veel
weten te bereiken, wat niet altijd op zijn conto is geschreven. Ontzettend bedankt hiervoor! Als dank
ontvangt Stef een cadeau van haar.
Stef dankt iedereen voor de prachtige woorden en overhandigt de voorzittershamer aan Jonneke.

2

8. Rondvraag
Lucile geeft het bestuur mee de statuten van de Vereniging te bezien op actualiteit.
Desgevraagd door de secretaris zijn de aanwezigen niet enthousiast om Algemene
Ledenvergaderingen in de toekomst aan het einde van de middag of op zaterdag te houden. Waarvan
akte.
Stef memoreert dat de Vereniging van Vrienden in 2021 40 jaar bestaat. Nagedacht wordt over hoe hier
extra aandacht aan gegeven kan worden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Jonneke als nieuwe voorzitter de vergadering.
Oud Zuilen, 3 september 2020

Wilma van den Berg,
secretaris

Jonneke van Keep- Nieuwenhuizen,
voorzitter
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