
	
 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering zondag 7 
april 2019, aanvang 15.00 uur 
 
 
1. Opening. 

 

2. Mededelingen. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2018 *. 

 

4.  Statutenwijzigingen * /  ** 

 Het bestuur stelt de volgende wijzigingen in de statuten voor: 

- Naamswijziging: 
In navolging van de naamswijziging van het museum moet de naam van 
de Vereniging worden gewijzigd in “Vereniging Vrienden van het Frans 
Hals Museum”. 

- Doelstelling aanvullen (artikel 2), zoals omschreven in de cursieve tekst: 

a. het steunen van het Frans Hals Museum in de ruimste zin des woords, 
onder meer door het doen van schenkingen en het bijdragen aan 
tentoonstellingen en exposities; 

b. het bevorderen van de bekendheid van het Frans Hals Museum en zijn 
verzamelingen, alsmede de uitbreiding daarvan; 

c. het organiseren van lezingen , excursies en dergelijke voor haar leden; 

d. het verwerven van middelen en het verlenen van faciliteiten aan haar 
leden; 

e. het bevorderen van bruikleen, schenkingen en het bevorderen van 
legaten aan het Frans Hals Museum door de Vereniging, haar leden of 
derden;  

f. het verrichten en stimuleren van al hetgeen met het vorenstaande rechtstr
eeks of  zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in d
e ruimste zin des woords.  

5. Jaarverslag over 2018 van de secretaris * 

 



	
6. Financiën: 

 - Jaarrekening 2018 * 

 - Verslag van de kascommissie 

 - Décharge van het bestuur 

 - (Her)benoeming leden van de Kascommissie 

7. Samenstelling Bestuur 

Het Bestuur stelt u voor om, met in achtneming van het in artikel 8 van de 
Statuten gestelde, als lid te benoemen, de heer Ralph Elias. 
Het Bestuur ziet er dan als volgt uit: 

Mw. Marie-Louise van den Abbeelen, winkelcommissie 

Dhr. Cees van Buchem, voorzitter 

Mw. Marjolein Costers, Roemers 

Dhr. Ralph Elias, marketing communicatie 

Mw. Esther Kwaks, secretaris 

Dhr. Bert Lips, penningmeester 

Mw. Marja Ploeger, activiteiten Vrienden 
 

8. Mededelingen directeur Frans Hals Museum, mevrouw Ann Demeester. 

 

9.  Rondvraag. 

 

10. Sluiting. 

 

* De vergaderstukken bij de agendapunten gemarkeerd met een * treft u na 15 
maart 2019 aan op de Vriendenpagina van de website van het Museum 
(https://www.franshalsmuseum.nl/nl/steun/word-lid/). Voor Vrienden die geen 
toegang tot de website hebben zijn de vergaderstukken op te vragen bij de 
secretaris, Esther Kwaks, 06-11533437. 

** Conform artikel 17 van de statuten kan slechts worden besloten tot een 
statutenwijziging in een vergadering waarin tenminste 3/4 van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Het is aannemelijk dat we bij de ALV van 7 
april 2019 hier niet aan kunnen voldoen. In dat geval kan tot statutenwijziging 
worden besloten op een volgende algemene ledenvergadering met een 
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Wij nodigen 
u derhalve bij voorbaat uit voor een tweede algemene ledenvergadering op 
dinsdag 16 april 2019 om 14.00 uur in het Frans Hals Museum, locatie Hof.  


