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Balans per 31 december 2022 
 
 
 
 
 

Activa  31 december 2022 31 december 2021 

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  27.316  33.017 

Debiteuren   -  - 

Nog te ontvangen t.b.v. schenking Light for the World  -  400 

Nog te ontvangen van Vroedschap 
 -  980 

    

Totaal Activa 
  57.068  64.149        

 
     

      

Passiva      
Eigen Vermogen 

     
Kapitaal 

        57.609  57.559 
Vooruit ontvangen 

 80  40 
Nog te betalen (schenking Light for the World) 

Resultaat boekjaar 

 

 -  6.500 

 -621  50 

    
 

     

   57.068  64.149               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 januari 2023/FO 
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Resultaat  
 
 
Ontvangsten   2022 2021 
Contributies ontvangen: 
   
Particulieren enkel (59x30,-) 1.770  
  Vriend voor het Leven (2x)          0        
   1.770 1.755 
Particulieren met partner (51x40,-) 2.040  
  Vriend voor het Leven (2x)         0    
   2.040 2.160 
Bedrijven (1x120,-)   120 360 
 
Overbetalingen   280 370 
Donaties   50 6.450 
     
   ______ ______ 
Totaal ontvangsten   4.260 11.095 
   
 
 
Uitgaven 
Bankkosten   213 204 
Abonnement Federatie van Vrienden musea   30 30 
Nieuwjaarsreceptie en Vriendenmiddagen   2.323 2.000 
Donaties aan Stadsmuseum   1.000 1.100 
Donaties aan derden   150 6.500 
Porto nieuwsbrieven en uitnodigingen   254 291 
Drukwerk en enveloppen   399 306 
Kantoorbenodigdheden   43 - 
Website ontwerp en onderhoud   121 175 
Boekhoudprogramma e-boekhouden online   222 223 
Pay.nl    15 15 
Oninbare vorderingen    - 
Diversen   111 201 
   _______ _______ 
Totaal uitgaven   4.881  11.045 
 
 
 
Resultaat     -621 50 
   ======= ======= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 januari 2023/FO 
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ACTIVITEITEN 2022 
 
LEDEN 
 
Op 31-12-2021 zijn er 117 ledenadressen (exclusief bedrijven), 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 

 
Nieuwe leden in 2022: 

▪ 2 lidmaatschap enkel 
▪ 1 lidmaatschap met partner 

 
Opzeggingen in 2022: 

▪ 2 lidmaatschap enkel 
▪ 4 lidmaatschappen met partner 
▪ 2 lidmaatschappen bedrijven 

 
Per 31-12-2022 zijn er 114 ledenadressen (exclusief bedrijven), verdeeld in: 

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

Leven) 
▪ 1 lidmaatschap bedrijven  

 
 

 
VRIENDENBIJEENKOMSTEN 
 
30-01-2022 Nieuwjaarsbijeenkomst samen met de Vroedschap Anno 2018. 

Helaas zijn we genoodzaakt geweest de voor 30 januari geplande 
vriendenbijeenkomst in het Kasteel van Woerden uit te stellen vanwege de 
aanhoudende beperkingen ten gevolge van de Corona besmettingen. 

 
27-03-2022 Lente-bijeenkomst in het Kasteel van Woerden met associés van de 

Vroedschap Anno 2018. 
Voorzitter Dick Launspach maakt melding van het constructieve overleg dat de 
Vrienden met het bestuur van het Stadsmuseum onlangs mochten voeren over 
de nauwe meer op het programma van het Stadsmuseum afgestemde 
toekomstige activiteiten van de Vrienden.  
Vervolgens maken we kennis met de nieuwe voorzitter van het Stadsmuseum 
Volkert Batelaan, sinds 40 jaar Woerdenaar en werkzaam als interim manager. 
Volkert brengt ons op de hoogte van het programma van het Stadsmuseum: 
na de Koeienexpositie, volgt van 21 mei tot 2 oktober de feestexpositie 
Woerden 650 jaar. Vanaf 8 oktober volgt de expositie (On)peilbaar Water. 

 
Onze secretaris Frans Lander voert ons door middel van een powerpoint 
presentatie langs enkele van de mooiste werken van de Iconen van de 
Woerdense beeldende kunst. 

 
Guan Han, een begaafde leerling uit de talentenklas van het Kunstencentrum 
het Klooster verrast ons tot slot met zijn gitaarmuziek die hij zelf inleidt.    
Dit mooie, gevarieerde gitaarspel van een begenadigd musicus vormde een 
waardige afsluiting van de geslaagde vriendenmiddag, waarna de genodigden 
zich konden laven aan hapjes, drankjes en geanimeerde gesprekken. 
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18-09-2022 Vriendenbijeenkomst geheel in het teken van ons Stadsmuseum:  

 “De achterkant van het Stadsmuseum”   
Conservator Stephanie Rompa gunt ons een blik achter de schermen van ons 
Stadsmuseum. Dit geeft ons inzicht wat er allemaal in het Stadsmuseum 
gebeurt waar de bezoeker geen weet van heeft. Ze vertelt over het depot 
waarin de collectie wordt bewaard en waarin sinds begin 2021 een aparte 
depotgroep actief is. Deze bijzondere middag zal worden omlijst met muziek 
van de band Lounge Avenue. 

 
20-11-2022 Vriendenbijeenkomst voor leden van NFVM 

De Nederlandse Federatie Vrienden Musea heeft enkele jaren geleden het idee 
ontplooid om leden van aangesloten verenigingen/stichtingen van Vrienden 
Musea elkaars museum te bezoeken. Op 20 november is een bezoek gebracht 
aan Stadsmuseum Woerden. Na de ontvangst met koffie/thee hebben 
vrijwilligers van ons museum de gasten rondgeleid door de expositie 
(On)peilbaar Water. Frans Lander hield hierna de lezing over iconen van de 
Woerdense Kunst. 
Onder het genot van een drankje konden bezoekers over deze geslaagde 
middag napraten. 

 
18-11-2022 Speciaal voor onze vrienden organiseert het Stadsmuseum een rondleiding 

door de huidige expositie (On)peilbaar Water. Helaas heeft deze rondleiding 
geen doorgang kunnen vinden door de geringe opkomst (2 personen) i.v.m. 
voorspelde weersverwachting van ijzel. 
 
 

De website wordt telkens geactualiseerd met columns over lopende exposities in het 
Stadsmuseum en activiteiten van het bestuur. In 2022 waren dat artikelen over de exposities: 
“Gekoesterd, koeien in de kunst en op de koeiemart”, een terugblik op de vriendenmiddag 
(lente-bijeenkomst), alsmede de overhandiging van de opbrengst van de kunstveiling in 
september door de besturen van de Vrienden van het Stadsmuseum en de Vroedschap van 
Woerden anno 2018 aan het goede doel: ‘See You’. 
Waar mogelijk worden recensies van lopende exposities geschreven voor de plaatselijke pers. 
 
 
DONATIES EN AANVRAGEN 
De cheque ter waarde van € 6.500,- is overhandigd aan de stichting See You. 
Stg. Vrienden heeft hiervoor € 150,- bijgedragen wegens een oninbare vordering t.b.v. dit 
goede doel. 
In 2022 is een donatie aan het Stadsmuseum gedaan voor de tentoonstelling “Gekoesterd” 
€ 1.000,-.  
Er is een aanvraag ontvangen voor donatie van € 1.000,- voor de tentoonstelling “(On)peilbaar 
Water”. 
 
 
NIEUWSBRIEVEN 
In 2022 stuurt de Stichting twee Nieuwsbrieven, in januari en april. 
 
 
VERGADERINGEN 
Het bestuur van de Stichting Vrienden komt tien keer bijeen.  
Tijdens de vergaderingen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 
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• Ter bevordering van het bezoekersaantal Stadsmuseum cultuur- en kunstgerichte 
groepen benaderen alsmede jeugdcultuur in Woerden. Tevens ander soort 
tentoonstellingen voorstellen zoals muziek, graffiti om deze doelgroepen te bereiken. 

• Voorstellen voor invulling vriendenmiddagen in 2022. 

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

• Aansluiting van Vriendenmiddagen op het jaarprogramma van het Stadsmuseum. 

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

• Hoe nieuwe leden te werven.  
 
 
VERGADERINGEN MET BESTUUR STADSMUSEUM 
 
Met het Bestuur en de directeur, Arja van Veldhuizen, van het Stadsmuseum is enkele keren 
vergaderd om de samenwerking en synergie tussen Stadsmuseum en de Vrienden te 
bevorderen en het contact en communicatie te verbeteren. Doel is 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 de wederzijdse verwachtingen en het 
realiteitsgehalte van deze verwachtingen over het Stadsmuseum en van elkaar. 

• De wens van het bestuur van de Vrienden voor meer roulatie van de werken in de 
Gestelkamer. Deze wordt ca. drie maal per jaar gewisseld. 

• Op 3 december 2022 hebben de besturen van het Stadsmuseum en de Vrienden van 
het Stadsmuseum Woerden een samenwerkingsovereenkomst getekend. die na ampel 
overleg is bijgesteld conform onze wensen.  
Deze  samenwerkingsovereenkomst omvat een aantal bepalingen over: 
- de Governance code cultuur 2019; beide partijen onderschrijven deze waarin onder 
meer het tegengaan van belangenverstrengeling en de afbakening van bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden zijn geregeld 
- de samenwerking, waaronder periodiek overleg en optimale communicatie 
- procedures voor ondersteuning  
- rechten en plichten van partijen en 
- externe communicatie.  

• De Vrienden van het Stadsmuseum is naar hun visie gevraagd over een 
meerjarenstrategie van het Stadsmuseum middels een interview met Mirjam Blott 
(Bureau de Culturele Zaak) om van verschillende partijen de ideeën en inbreng over 
het Stadsmuseum te inventariseren. 

• Medewerking aan de opzet en inrichting van bijzondere exposities, waar mogelijk als 
gastconservator, en daaraan gekoppelde activiteiten, zoals het bereiken van nieuwe 
doelgroepen. 

• Kennismaking met nieuwe voorzitter Volkert Batelaan. 
 
 

VERGADERINGEN MET NEDERLANDSE FEDERATIE VRIENDEN MUSEA 
Op 19 september 2022 hebben bestuursleden van de Vrienden van het Stadsmuseum 
Woerden de Algemene ledenvergadering van de NFVM in Amerongen bijgewoond ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Federatie.  
Een leerzame dag waarin verschillende besturen van Vrienden van musea met elkaar van 
gedachten wisselden over de stichtingen en waarin duidelijk werd dat er grote verschillen 
bestaan in hoe andere stichtingen functioneren. 
Na de vergadering werd een bezoek gebracht aan het fraaie Kasteel van Amerongen. 
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BESTUUR 
Bestuursleden van de Vrienden worden af en toe betrokken bij de organisatie of inrichting van 
exposities. 
 
 
 
 

Fien Okkerman 
Frans Lander 

23 januari 2023 
 
 
 
 
 
 
Akkoord en advies Kascommissie, de heer G.H. van Kesteren 
(begeleidend schrijven d.d. 07-02-2023 toegevoegd). 
 
 
 
Bestuur Stichting Vrienden Stadsmuseum Woerden, 
Volgens advies Kascommissie en akkoord 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
(Dick Launspach, voorzitter)    (Cobi Leenheer, voorzitter) 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
(datum)      (datum) 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
(Frans Lander, secretaris)    (Netty Pasman, bestuurslid) 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
(datum)      (datum) 
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