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Balans per 31 december 2021 
 
 
 
 
 

Activa  31 december 2021 31 december 2020 

Vaste Activa      

20 werken Leo Gestel conform factuur F. Welkenhuysen (2013) 21.752         21.752  

1 schilderij Neel Korteweg (‘Jonge Gestel’) conform factuur 2017 8.000  8.000  

Vlottende Activa   29.752  29.752 

Liquide middelen      

Kas   0  0 

Rabobank r/c NL 93 RABO 0307781224  33.017  27.887 

Debiteuren   -  - 

Nog te ontvangen t.b.v. schenking Light fort he World  400  - 

Nog te ontvangen van Vroedschap 
 980  - 

    
 

 
     

Totaal Activa 
  64.149  57.639        

 
     

      

Passiva      

Eigen Vermogen      

Kapitaal         57.559  55.184 

Vooruit ontvangen  40  80 

Resultaat boekjaar  50  2.375 

Nog te betalen (schenking Light fort he World) 
 

 6.500  - 

    
 

     

   64.149  57.639               
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Resultaat  
 
 
Ontvangsten   2021 2020 
Contributies ontvangen: 
   
Particulieren enkel (58x30,-) 
   1x halverwege het jaar = 15,- 1.755  
  Vriend voor het Leven (2x)          0        
   1.755 1.770 
Particulieren met partner (54x40,-) 2.160  
  Vriend voor het Leven (2x)         0    
   2.160 2.440 
Bedrijven (3x120,-)   360 360 
 
Overbetalingen   370 250 
Donaties   6.450 173 
     
   ______ ______ 
Totaal ontvangsten   11.095 4.993 
   
 
 
Uitgaven 
Bankkosten   204 199 
Abonnement Federatie van Vrienden musea   30 30 
Nieuwjaarsreceptie en Vriendenmiddagen   2.000 555 
Donaties aan Stadsmuseum   1.100 - 
Donaties aan derden   6.500 - 
Porto nieuwsbrieven en uitnodigingen   291 573 
Drukwerk en enveloppen   306 247 
Kantoorbenodigdheden   - 79 
Website ontwerp en onderhoud   175 222 
Boekhoudprogramma e-boekhouden online   223 223 
Pay.nl    15 15 
Oninbare vorderingen   - - 
Diversen   201 475 
   _______ _______ 
Totaal uitgaven   11.045 2.618 
 
 
 
Resultaat   50 2.375 
   ======= ======= 
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ACTIVITEITEN 2021 
 
LEDEN 
 
Op 31-12-2020 zijn er 127 ledenadressen, verdeeld in: 

▪ 61 lidmaatschappen enkel (waarvan 2 lidmaatschappen Vrienden voor het Leven) 
▪ 63 lidmaatschappen met partner (waarvan 2 lidmaatschappen Vrienden voor het 

Leven) 
▪   3 lidmaatschappen bedrijven 

 
Nieuwe leden in 2021: 

▪ 1 lidmaatschap enkel 
▪ 1 lidmaatschap met partner 

 
Opzeggingen in 2021: 

▪ 1 lidmaatschap enkel 
▪ 8 lidmaatschappen met partner 

 
Per 31-12-2021 zijn er 120 ledenadressen, verdeeld in: 

▪ 61 lidmaatschappen enkel (waarvan 2 lidmaatschappen Vrienden voor het Leven) 
▪ 56 lidmaatschappen met partner (waarvan 2 lidmaatschappen Vrienden voor het 

Leven) 
▪   3 lidmaatschappen bedrijven  

 
 

 
VRIENDENBIJEENKOMSTEN 
Vanwege de Coronamaatregelen in 2021 kan de Stichting maar twee bijeenkomsten 
organiseren: 
 
01-05-2021 Ik schilder met licht –  een tentoonstelling over het werk van Hans van 

Ommeren. 
In ons Stadsmuseum Woerden is een tentoonstelling ingericht over het werk 
van onze oud-voorzitter Hans van Ommeren, fotograaf. De expositie is, 
vanwege sluiting door Corona, verlengd tot medio september 2021, zodat er 
alle kans was deze tentoonstelling over de fotokunst te kunnen bezoeken. 

 
Netty Pasman en Dick Launspach, bestuursleden van de Vrienden van het 
Stadsmuseum hebben de expositie met enkele anderen ingericht en de 
Vrienden hebben deze ook mede bekostigd. 
De tentoonstelling is met grote zorg, buitengewoon kundig en verantwoord 
ingericht; er is ook de mogelijkheid interviews van bevriende 
fotografen/vrienden van Hans van Ommeren te beluisteren. 
 

12-09-2021 In samenwerking met ‘De Vroedschap van Woerden anno 2018’ is een zeer 
bijzondere bijeenkomst georganiseerd voor de leden van de Vroedschap en de 
Vrienden van het Stadsmuseum Woerden in het Kasteel van Woerden. 

 
De middag staat geheel in het teken van Hans van Ommeren. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt een inleiding gehouden over het thema “Is er in 
de reclamefotografie ruimte voor creativiteit” door Pim Milo. Daarna kan middels 
een Amerikaanse veiling worden geboden op een werk van Hans van 
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Ommeren, dat te koop zal worden aangeboden. De opbrengst € 6500,- zal 
geschonken worden aan Stichting Light for the World. 

 
Vanwege de geldende Corona-maatregelen heeft de Nieuwjaarsbijeenkomst, gewoonlijk in 
januari, niet kunnen plaatsvinden. 
 
Het bestuur probeert bij de Vriendenbijeenkomst zoveel mogelijk een actuele expositie of 
kunstenaar uit Woerden centraal te stellen. 
 
Er is één (telefonische) halfjaarlijkse bespreking met de directeur van het Stadsmuseum, Arja 
van Veldhuizen, om de samenwerking en synergie tussen Stadsmuseum en de Vrienden te 
bevorderen en het contact en communicatie te verbeteren. 
 
Op 31 augustus hebben de leden van het bestuur de Algemene Ledenvergadering van de 
Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea in Hoorn bijgewoond. 
Een leerzame dag waarin verschillende besturen van Vrienden van.. met elkaar van 
gedachten wisselden over de stichtingen en waarin duidelijk werd dat er grote verschillen 
bestaan in hoe andere stichtingen functioneren. 
 
De website wordt telkens geactualiseerd met columns over lopende exposities in het 
Stadsmuseum en activiteiten van het bestuur. In 2021 waren dat artikelen over de exposities: 
“Gekoesterd, koeien in de kunst en op de koeiemart”, “Ik schilder met licht”, een terugblik op 
de vriendenmiddag, alsmede andere activiteiten van het museum, en over de 
Vriendenmiddagen. 
Waar mogelijk worden recensies van lopende exposities geschreven voor de plaatselijke pers. 
 
In 2021 zijn donaties aan het Stadsmuseum gedaan voor 

- Tentoonstelling “In den Vreemde” € 750,- 
- Aanschaf van perplex scherm balie € 350,35 

 
 
NIEUWSBRIEVEN 
In 2021 stuurt de Stichting twee Nieuwsbrieven inzake de expositie over Hans van Ommeren. 
 
 
VERGADERINGEN 
Het bestuur van de Stichting Vrienden komt acht keer bijeen.  
Tijdens de vergaderingen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 

• Ter bevordering van het bezoekersaantal Stadsmuseum cultuur- en kunstgerichte 
groepen benaderen alsmede jeugdcultuur in Woerden. Tevens ander soort 
tentoonstelling voorstellen zoals muziek, graffiti om deze doelgroepen te bereiken. 

• Voorstellen voor invulling vriendenmiddagen in 2021. 

• Er wordt besloten om de uitreiking van de Gestelpenning te laten vervallen. Dit is niet 
langer actueel.  

• De synergie tussen leiding en bestuur Stadsmuseum en bestuur Vrienden bevorderen. 

• Aansluiting van Vriendenmiddagen op het jaarprogramma van het Stadsmuseum. 

• Er is een officiële kascommissie opgericht, bemand door Gerard van Kesteren. 

• Meedenken over de missie van het Stadsmuseum en de mogelijke bijdrage daaraan 
door de Vrienden van het Stadsmuseum. 
 

Met de Vroedschap Anno 2018 is een aantal maal van gedachten gewisseld over hoe 
gezamenlijk het Stadsmuseum naar een hoger plan getild kan worden. Streven is daarbij 
verbetering van het functioneren en het verhogen van het bezoekersaantal. Een voorstel tot 
een verandering in de bestuursstructuur van het Stadsmuseum wordt besproken. 
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Met het Bestuur van het Stadsmuseum en de Vroedschap is twee maal vergaderd. De drie 
stichtingen hebben alle tot doel het museum te ondersteunen bij haar doelstellingen en 
hiermee een belangrijke culturele bijdrage aan de gemeenschap te geven. 
Onderwerpen tijdens de vergaderingen waren de verschillende functies van de Vrienden en 
Vroedschap en de verwachtingen over het Stadsmuseum door de drie partijen, een terugblik 
op het jaar en de toekomstplannen. 
 
Het bestuur van de Vrienden van  het Stadsmuseum heeft in een laatste bespreking een 
aantal onderwerpen genoemd die een zinvolle invulling bijdrage aan deze samenwerking 
kunnen betekenen.  
-  Allereerst zullen de Vrienden met een bestuur delegatie en het management van het 
Stadsmuseum verder willen spreken met als inzet de verhoudingen te verbeteren en wegen te 
zoeken om elkaar te kunnen ondersteunen en aan te vullen. Daarbij moet nadrukkelijk 
rekening worden gehouden met de eigen rollen van de betrokkenen. 
-  Ook zal  in een open en informele setting indringend moeten worden gesproken met de staf 
van het Stadsmuseum met eenzelfde inzet: het verbeteren van de verhoudingen door een 
gesprek over wederzijdse verwachtingen en het realiteitsgehalte van deze verwachtingen.  
-  Pas daarna zullen in een gezamenlijk overleg met bestuur en museumstaf de volgende 
mogelijke stappen kunnen worden bepaald, als een gezamenlijk project. Daarvoor de 
volgende indicatie: 
De Vrienden stellen voor hun inbreng te bepalen langs de volgende lijnen: 
-  Financiële ondersteuning van bijzondere tentoonstellingen; 
-  Mogelijk medefinanciering van aankoop van nieuwe objecten voor de museumcollectie; 
-  De organisatie van enkele Vriendenmiddagen per jaar om de Vrienden nauwer te betrekken 
bij het Stadsmuseum; 
- Met de Vrienden nagaan wat zij van het Stadsmuseum verwachten en welke suggesties zij 
hebben voor activiteiten/exposities van het museum wellicht in de vorm van een beraad - met 
indien mogelijk in nauwe samenwerking met de Vroedschap - over de toekomst van het 
Stadsmuseum met een duidelijke nadruk op de programmering; 
- Publiciteit en reclame voor lopende en komende exposities onder meer door artikelen op de 
website van de Vrienden en inleidingen voor bepaalde groepen over tentoonstellingen; 
- Medewerking aan de opzet en inrichting van bijzondere exposities, waar mogelijk als 
gastconservator, en daaraan gekoppelde activiteiten, zoals het bereiken van nieuwe 
doelgroepen. 
 
 

 
BESTUUR 
Bestuursleden van de Vrienden worden af en toe betrokken bij de organisatie of inrichting van 
exposities. Zo heeft Frans Lander meegewerkt aan de tentoonstelling “In den Vreemde” en 
zijn Netty Pasman en Dick Launspach initiatiefnemers en organisatoren van de expositie van 
fotografisch werk van onze overleden voormalige voorzitter Hans van Ommeren. 
 
 
 
 

Fien Okkerman 
Frans Lander 

23 januari 2022 
 
 
 
 
 



 
  

Stichting Vrienden Stadsmuseum Woerden – verslag 2021                                                                                         Pagina 6 

 

Akkoord en advies Kascommissie, de heer G.H. van Kesteren 
(begeleidend schrijven d.d. …………. toegevoegd). 
 
 
 
Bestuur Stichting Vrienden Stadsmuseum Woerden, 
Volgens advies Kascommissie en akkoord 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
(Dick Launspach, voorzitter)    (Cobi Goedicke-Leenheer, voorzitter) 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
(datum)      (datum) 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
(Frans Lander, secretaris)    (Netty Pasman, bestuurslid) 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
(datum)      (datum) 
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