Bestuursverslag 2020

Bestuurszaken
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de Stichting Nationaal Orgelmuseum was in 2020 als
volgt samengesteld:
Jan Verbree, voorzitter tot 13 juli 2020
Gerrit Wijnne, voorzitter vanaf 13 juli 2020
Henk Kamstra, vice-voorzitter vanaf 7 september 2020
Peter Vermeulen, secretaris tot 24 februari 2020
Henk Kamstra, secretaris vanaf 24 februari 2020 tot 7 september 2020
Rinus Hofstede, secretaris vanaf 7 september 2020
Sjaak van Leeuwen, penningmeester
Maarten Seijbel, conservator
Eelco Elzenga, conservator
Johan Koch, archivaris
Jurjan Lipke, educatie en jeugdzaken
Wim Evers, algemeen lid
Gert Oldenbeuving, algemeen lid
Henk Verhoef, algemeen lid
Wilma Seijbel werd in de vergadering van 13 juli 2020 officieel benoemd tot
directeur.
Er hebben zich in het verslagjaar nogal wat mutaties voorgedaan binnen het
bestuur.
We hebben afscheid moeten nemen van onze voorzitter Jan Verbree, die medio
2020 te kampen kreeg met ernstige gezondheidsklachten.
Jan Verbree is op 24 februari 2021 overleden.
Vergaderingen
In het verslagjaar werden 4 vergaderingen van het Algemeen Bestuur gehouden.
De laatste vergadering werd via het beeldscherm gehouden in verband met de
Coronaperikelen.
Dagelijks Bestuur / Keukenoverleg
Om de 14 dagen kwam het Dagelijks Bestuur, aangevuld met de beide
conservatoren, de coördinator vrijwilligers en de directeur, bijeen in het zgn.
Keukenoverleg.
In 2020 zijn 20 vergaderingen gehouden.
In deze vergaderingen kwamen zaken aan de orde die veelal te maken hebben
met de dagelijks gang van zaken in het Museum.
Van de overleggen wordt een verslag gemaakt. Na goedkeuring van het verslag
wordt deze toegezonden naar de leden van het Algemeen Bestuur.
Belangrijke punten uit het Algemeen Bestuur
Jaarrekening en Bestuursverslag 2019
In de bestuursvergadering van 7 september 2020 is de jaarrekening 2019 en het
bestuursverslag 2019 behandeld.
De heer B. van der Weide uit Doornspijk gaf een toelichting op de financiële
gegevens.

Onze accountant Prof Dr M P van Overbeeke uit ’t Harde heeft een positieve
beoordelingsverklaring afgegeven.
Het is de laatste keer dat hij dit heeft gedaan in verband met het bereiken van
de leeftijd van 80 jaar.
De heer J.J. Schipaanboord uit Rhenen is bereid gevonden de taak van de heer
Overbeeke over te nemen.
Het financieel verslag en het Bestuursverslag 2019 werden goedgekeurd.
Taakgroep Financiën
In de bestuursvergadering van 7 september 2020 werd besloten een taakgroep
Financiën in het leven te roepen.
Deze taakgroep heeft tot doel voorstellen te doen op basis van artikel 9 van de
Statuten van de Stichting Nationaal Orgelmuseum.
Dit artikel luidt: ‘Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te
verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het
vermogen van de stichting en besteding daarvan’.
Sjaak van Leeuwen, penningmeester/samenroeper, Henk Kamstra en Beerd v.d.
Weide vormen de taakgroep.
Deze taakgroep zal in samenwerking met de voorzitter en directeur haar
werkzaamheden uitvoeren en komen met voorstellen richting bestuur.
Taakomschrijving Directeur
In de bestuursvergadering van 7 september 2020 werd een Proeve van een
organogram van het Nationaal Orgelmuseum en een taakomschrijving van de
Directeur goedgekeurd. In een latere fase wordt nog gekeken naar gewenste
aanpassingen.
Huishoudelijk Reglement
In het verslagjaar is een Huishoudelijk Regelement voorbereid.
Besluitvorming zal plaatshebben in 2021.
Verzoek kwijtschelding huur pand
In november 2020 is een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en
Wethouders waarin gevraagd wordt de verschuldigde huurpenningen over 2020
van het Museumpand (2e, 3e en 4e kwartaal) kwijt te schelden in verband met de
inkomstendervingen vanwege de Coronamaatregelen.
In de brief wordt een beroep gedaan op de gelden die de gemeente ontvangt van
het Rijk uit het zgn. Coronafonds.
Onze Stichting heeft buiten het eerste kwartaal 2020 geen huurpenningen meer
aan de gemeente betaald.
In 2020 is geen reactie op de brief bij onze stichting binnengekomen.

