Notulen Najaarsvergadering op maandag 25 maart 2018, 20.00 uur
Joure, 25 maart 2018
De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom
en gaat even kort in op de positieve ontwikkelingen in het afgelopen kalenderjaar.
Vaststelling agenda: de voorzitter vraagt of men akkoord kan gaan met de voorgestelde
agenda.
Is akkoord.
Verslag van notulen jaarvergadering van 11 april 2018: er waren geen op of aanmerkingen
over dit verslag. Verslag werd dan ook goedgekeurd door de vergadering.
Wijziging bestuur: Anne Carine Verhage is overgestapt naar bestuur van E.N.L., Joke van der
Zwaag is toegetreden tot ons bestuur.
De aanwezige leden stemmen in met deze wijziging.
Secretaris, Frans Tolsma,:
Aanwezig: het gehele bestuur en onze adviseur, directeur Iris Nutma van museum Joure.
Aantal leden aanwezig: 38 leden
Afwezig met kennisgeving: 9 leden
Ingekomen stukken:
13/9: van stichtingsbestuur dat met ingang van het jaar 2019 het convenant,
zoals vastgesteld op moment dat "oude" donateurs (zowel zakelijk als privé) over zijn gegaan
naar de nieuwe vereniging, is beëindigd.
19/9: brief van de belastingdienst dat alle informatie die noodzakelijk is voor de ANBI status
niet juist op de website staat.
E.e.a. is aangepast waarna op 21/9 bericht kwam dat informatie op de website voldoet aan de
voorwaarden.
Penningmeester, Nico van der Veen,
Hij geeft een toelichting op de zeer positieve jaarcijfers.
Het financieel jaarverslag staat onder organisatie/financiën.
Er waren geen vragen over de financiën.
De voorzitter geeft aan dat er geen kascommissie is maar dat
Van der Wiel|accountancy|belastingen|advies pro deo de financiën heeft gecontroleerd.
De voorzitter leest de brief van de accountant voor.
De account stelt voor om het bestuur/penningmeester decharge te verlenen.
Met algemene stemmen worden de financiën goed gekeurd en volgt de vergadering het advies
van de accountant.
Secretaris leest het jaarverslag van het kalenderjaar 2018 voor, zie bijlage,.
Er waren geen op of aanmerkingen.

Iris Nutma geeft enige informatie over de laatste ontwikkelingen bij museum Joure:
- resultaat van de verbouwing - aanpassing van de tuin en terras komende maanden
- aandacht voor meer uitstraling van het museum ook d.m.v. advertising op Omrop Fryslân
- meer aandacht voor museum realiseren d.m.v. museum van het maken voor zowel
volwassenen als kinderen - de maakfabriek.
Rondvraag: wat zijn effecten van culturele hoofdstad ?
Antwoord van Iris: iets meer bezoekers, ondanks verbouwingsperikelen in voorjaar en het
warme weer in de zomer, maar blijft heel lastig om hier conclusies uit te trekken. Verder geen
vragen bedankt de voorzitter een ieder en geeft aan dat er korte pauze is.
Na de pauze interessante lezing van Dhr. Gabriel Vriens over "de waterhuishouding in
Friesland". Dit was een boeiend verhaal.
Voorzitter bedankt Dhr. Vriens en geeft hem een presentje uit museum winkel de Witte Os.
Tevens dank aan leden en vrijwilligers van de Túnkeamer.
Sluiting rond 22.00 uur

