
	
 

 
Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging van Vrienden van het Frans Hals 

Museum | De Hallen Haarlem 
	

gehouden op dinsdag 16 april 2019 om 14.00 uur in het Frans Hals Atelier in het Frans 
Hals Museum te Haarlem. 

 

Aanwezig Bestuur: Cees van Buchem (voorzitter), Esther Kwaks (secretaris) 

Aanwezige leden:  mevrouw Enschedé en de heer Verdam  

 

1. Opening  
Voorzitter Cees van Buchem opent de vergadering en heet mevrouw Enschedé en 
de heer Verdam van harte welkom.  

 

2. 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 recht-
streeks of  zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords.  

De leden stemmen in met het voorstel. In navolging van het positieve besluit ten 
aanzien van de statuten op de reguliere Algemene Ledenvergadering van 7 april 
2019 kan hiermee kan de notaris worden gevraagd de statuten aan te passen.  

 

3. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.  

 


