Bestuurszaken
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de Stichting Nationaal Orgelmuseum was in 2021 als
volgt samengesteld:
Gerrit Wijnne, voorzitter (vanaf 13 juli 2020)
Henk Kamstra, vicevoorzitter (vanaf 7 september 2020)
Rinus Hofstede, secretaris (vanaf 7 september 2020)
Sjaak van Leeuwen, penningmeester tot 29 januari 2021
Beerd van der Weide, penningmeester (vanaf 29 januari 2021)
Johan Koch, archivaris (vanaf 6 november 2013)
Jurjan Lipke, educatie en jeugdzaken (vanaf 1 januari 2014)
Gert Oldenbeuving, algemeen lid (vanaf 1 juni 2015)
Henk Verhoef, algemeen lid (vanaf 10-12-2018)
Conservatoren:
Maarten Seijbel
Eelco Elzenga
Overlijden oud voorzitter
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 mei 2021 heeft de voorzitter
het overlijden van Jan Verbree gememoreerd.
Onze oud-voorzitter Jan Verbree is op 24 februari 2021 in de leeftijd van 80 jaar
overleden. Gedurende 6 jaar is hij voorzitter geweest van het museum. Op 6
maart is in Trouw een overlijdensadvertentie van ons museum geplaatst. In
dezelfde krant stond de familieadvertentie opgenomen.
Vergaderingen
In het verslagjaar werden 3 vergaderingen van het Algemeen Bestuur gehouden.
De eerste vergadering werd via het beeldscherm gehouden in verband met de
Coronaperikelen.
Dagelijks Bestuur / Keukenoverleg
Zo ongeveer 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 2021 zijn 18 vergaderingen gehouden, deels zoommeetingen.
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.
Bij de verslagen wordt een actiepuntenlijst gevoegd. Van de 32 opgevoerde
actiepunten worden er 14 meegenomen naar 2022.
Jaarrekening 2020
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 mei 2021 is de jaarrekening
2020 goedgekeurd.
Begroting 2022
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 november 2021 is de
begroting 2022 goedgekeurd.

Huishoudelijk Reglement
In 2020 is een Huishoudelijk Regelement voorbereid.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 januari 2021 is het
Huishoudelijk Reglement voorlopig vastgesteld.
Stichting Vrienden
Op 6 mei 2021 heeft overleg plaatsgevonden met de Stichting Vrienden van het
Orgelmuseum.
De afspraak is gemaakt dat twee keer per jaar overleg met elkaar zal
plaatshebben. Vanwege de coronaperikelen is het najaarsoverleg in 2021 niet
doorgegaan.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Deze wet, die op 1 juli 2021 in is gegaan, is bedoeld om bestuur en toezicht van
verenigingen en stichtingen te verbeteren.
Hierover heeft overleg plaatsgevonden met Notaris Stelwagen.
De notaris zal onze Statuten beoordelen op de noodzaak tot aanpassing om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Corona
Het verslagjaar 2021 heeft, evenals vorig jaar, in het teken gestaan van de
perikelen vanwege de pandemie. De opgelegde overheidsmaatregelen hebben
vanzelfsprekend grote gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen van het
Nationaal Orgelmuseum.

