Verslag Jaarvergadering 2022
Datum:
Tijd:
Locatie:
Adres:

23 april 2022
10.30 uur
Levi Lassenzaal in Museon-Omniversum
Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag

Aanwezige bestuursleden: Roos van Dijk (voorzitter), Peter Schreuder (penningmeester), Marjan
Engels (portefeuille communicatie), Frits Steenbruggen (portefeuille winkel), Melanie Hermus
(secretaris).
Aanwezig namens Museon-Omniversum: Peter de Haan (directeur).
Voor de vergadering hebben zich 52 deelnemers aangemeld. Er zijn 44 deelnemers aanwezig.
1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze jaarvergadering van de Vrienden
met een bijzonder welkom voor enkele oud-bestuursleden en voor onze gasten van MuseonOmniversum: Peter de Haan, Inge van Rooij en Monique Batelaan.
Na de online jaarvergadering in 2021, met een zeer beperkte opkomst van Vrienden, is ze blij nu
weer met elkaar fysiek aanwezig te kunnen zijn.
2. Verslag Jaarvergadering van 10 april 2021
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen te melden.
4. Jaarverslag over 2021
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag.
5. Financiële zaken 2021 en 2022/2023
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken en doet dit bij deze
jaarvergadering zelfs voor de tiende keer. Ook dit keer hoopt hij de Vrienden duidelijk inzicht te
geven op de financiële ontwikkelingen in het afgelopen jaar. De coronapandemie is in 2021 niet
aan de Vrienden voorbij gegaan. Door het lagere bezoekersaantal hebben zich minder nieuwe
Vrienden ingeschreven en was er minder klandizie voor de winkel. Het jaar 2021 wordt voorts
gekenmerkt door de fusie van het Museon met Omniversum. Niettemin verschilt 2021 niet met
andere jaren voor wat betreft het vermogen van de Vrienden om inkomsten te genereren: het
exploitatieresultaat was positiever dan voor 2021 begroot.
Evenals in voorgaande jaren ziet de balans er gezond uit. Er zijn geen schulden en er zijn geen
dubieuze debiteuren. Er zijn voldoende liquide middelen. Er zijn geen toezeggingen gedaan aan
Museon-Omniversum die het vermogen van de Vrienden te boven gaan. Wel is de beurswaarde
van de staatslening in 2021 ten opzichte van eind 2020 met € 19.980 afgenomen.
Met betrekking tot de winst- en verliesrekening vermeldt de penningmeester nog dat de bijdrage
voor de schoolbrochure voor 2021 niet was overgemaakt. Dat verzuim is inmiddels recht
getrokken. Diverse activiteiten en vrijwilligersactiviteiten zijn niet doorgegaan, waardoor er
minder kosten zijn gemaakt; daarnaast is er een lager bedrag aan winkeluitgaven in verband met
de inkoop gedaan. Of het begrote bedrag van € 15.000, - voor het Vriendenmagazine lager zal
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uitpakken nu er in 2022 geen 4 edities meer zullen verschijnen, is op dit moment nog niet te
zeggen.
De jaarlijks ontvangen vrienden-bijdragen lopen terug. We proberen een kentering tot stand te
brengen met betrekking tot het teruglopend aantal Vrienden. Op de vraag wat er van het
voornemen terecht is gekomen om nieuwe Vrienden te werven, zegt de penningmeester dat de
aanwas van nieuwe Vrienden is gekoppeld aan het bezoek aan Museon-Omniversum. Door de
beperkende maatregelen waren er in 2020 en 2021 minder bezoekers. In de komende periode
zal hier weer aandacht aan gegeven worden.
Enkele Vrienden geven aan het jammer te vinden dat het Vriendenmagazine niet meer 4 keer per
jaar zal worden uitgegeven: de exclusiviteit voor de Vrienden valt weg en door het huidige
Vriendenmagazine voelen zij zich als Vriend verbonden met Museon-Omniversum. Er is zorg over
het afnemend aantal Vrienden.
Afwegingen die het bestuur ten aanzien van het Vriendenmagazine heeft gemaakt zijn:
duurzaamheid (geen papier en inkt meer); het alternatief van periodieke (digitale) nieuwsbrieven
geeft de mogelijkheid om aan de Vrienden actuelere informatie te geven; en het was voor de
medewerkers van M - O ook nog wel eens lastig om inhoud te geven aan 4 edities terwijl het
maken ervan zeer arbeidsintensief is. Via de digitale nieuwsbrieven, die vooralsnog ook per post
worden gestuurd naar de Vrienden die geen email hebben, worden de Vrienden op de hoogte
gehouden van de activiteiten en andere relevante informatie. Jaarlijks zal er een verdiepend
magazine worden uitgegeven die ook is gericht op de andere doelgroepen van MuseonOmniversum. Dit past ook in het streven om in de toekomst meer activiteiten door MuseonOmniversum te laten uitvoeren. Museon-Omniversum heeft een missie gericht op een duurzame
toekomst van de aarde in de vorm van One Planet. Zij hopen daarmee weer nieuwe Vrienden en
partners aan zich te binden. De voorzitter kondigt aan dat er dit jaar een enquête uitgaat naar de
Vrienden om te achterhalen wat voor de huidige Vrienden belangrijk is en dat als basis kan
dienen om te bezien hoe nieuwe groepen Vrienden te bereiken.
De penningmeester leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor. De getekende
verklaring is ook op beeldscherm geprojecteerd. Het bestuur wordt vervolgens door de
vergadering décharge verleend.
Ter vergadering heeft zich een nieuw lid voor de kascontrolecommissie 2022 gemeld.
De begroting voor 2022 is bijgesteld. Ook voor 2023 is sprake van een ’beleidsarme’ begroting.
6. Een kort woord door Peter de Haan, directeur Museon-Omniversum
Een plaatje op het scherm laat de officiële en feestelijke opening zien van One Planet op 20 april
door minister van Klimaat en Energie Rob Jetten. Voor een culturele organisatie als het Museon
evenals voor Omniversum waren de afgelopen jaren heftig. 2022 wordt echter het moeilijkste
jaar om het publiek weer terug te winnen, terwijl het gefuseerde Museon-Omniversum een
nieuwe stap heeft gezet met een nieuw verhaal, One Planet, en een nieuwe organisatie.
In het veranderingstraject blijven Museon- Omniversum dichtbij hun DNA, maar daarbij wordt
uitdrukkelijk positie gekozen. Ze willen het publiek activeren tot gedragsverandering, in
combinatie met een dagje uit. Dit vanuit de gedachte dat duurzame ontwikkelingsdoelen met die
kleine stapjes wel degelijk haalbaar zijn. Het motto is: One Planet – De toekomst is begonnen! Bij
One Planet draait het om de aarde, de mens en duurzame ontwikkeling. Museon-Omniversum
wil het publiek inspireren met grootbeeldfilms in One Planet Dome, fototentoonstellingen en met
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de vaste collectie; leren over de 17 duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN in One Planet
Expo, lezingen, publicaties en lessen; laten doen door kennis te maken met creatieve oplossingen
die men in het dagelijkse leven zelf kan toepassen om de aarde leefbaarder te maken. MuseonOmniversum kan haar ambities alleen waarmaken als ze gesteund wordt door haar vrijwilligers
en partners. Er moet een community gaan groeien waarbij nu nog niet kan worden bepaald hoe
het eindbeeld eruit komt te zien. Peter nodigt de Vrienden uit om een bijdrage te leveren aan de
community en hij houdt ons voor ogen dat het uiteindelijk gaat om de toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen.
Desgevraagd zegt Peter dat met Museon-Omniversum niet is gekozen voor een geheel nieuwe
naam. One Planet is de gezamenlijke visie. De komende tijd blijven de huidige exposities staan,
om redenen van continuïteit en focus. De organisatie moet een programma organisatie gaan
worden. Met hulp van partners zullen wisselingen binnen de Expo mogelijk gaan worden. In
reactie op de vraag of de vele initiatieven in Nederland op het gebied van duurzaamheid wel
voldoende gebundeld worden, bevestigt Peter dat er inderdaad veel organisaties zijn op het
gebied van duurzame ontwikkeling. Dat past ook in het huidige kabinetsbeleid. Qua inhoud zijn
we als Museon-Omniversum niet de deskundigen, zo stelt hij, maar als publieksinstelling zijn we
toegerust om de duurzame ontwikkelingsdoelen te vertalen naar het publiek en naar de scholen.
7. Vooruitblik door de voorzitter, Roos van Dijk.
In de afgelopen periode is regelmatig overleg gevoerd met het Museon en Omniversum in het
kader van de voorgenomen fusie. Het bestuur van de Vrienden stond en staat hier positief
tegenover en ondersteunt thans de koers van Museon-Omniversum met One Planet. Het
moment is daar: de planeet wordt bedreigd en er moet iets gebeuren. We zien ook dat een
brede groep van mensen actief wil acteren en we zien mogelijkheden om Vrienden aan de
doelstellingen te binden. Met kleine stappen kan worden gewerkt aan een duurzame
samenleving. Als bestuur zijn we zoekend naar een passende vorm/structuur waarop we als
Vrienden steun kunnen geven aan Museon-Omniversum. De inhoud en de nieuwe manier van
werken van Museon-Omniversum zijn daarbij leidend. Zo willen we bijvoorbeeld mensen met
thema’s verbinden aan Museon- Omniversum. De organisatievorm van de Vrienden wordt
daarop aangepast. Hierover zijn we met Museon-Omniversum in gesprek. Ook met betrekking
tot de winkel wordt samen met Museon-Omniversum gekeken hoe het assortiment beter kan
aansluiten bij One Planet. In 2023/2024 moeten de vernieuwingen doorgevoerd zijn. In de
komende periode gaan we onderzoeken welke organisatievorm het meest passend is. Dat kan de
stichtingsvorm zijn. Ook naar de naamgeving zal worden gekeken. Er zijn nog geen besluiten over
dit traject genomen en het bestuur zal de Vrienden informeren over de uitkomsten.
De voorzitter geeft een toelichting op de voorgestelde verhoging van de minimumbijdragen
(bijlage 7 a vergaderstukken).
Naar aanleiding van een opmerking uit de zaal dat de voorgestelde bijdragen te laag zijn gezien
de hoogte van de entreeprijzen geeft Peter de Haan aan dat de stap ook niet te groot moet zijn.
Het streven is dat Vrienden langer Vriend blijven dan dat ze Museon-Omniversum bezoeken. Bij
de bijdrageverlening moet het uiteindelijk gaan om de One Planet gedachte.
De vergadering is akkoord met de voorgestelde verhoging.
8. Rondvraag en sluiting
De voorzitter nodigt eenieder uit voor het middagprogramma en sluit de vergadering met dank
aan de aanwezigen voor hun komst.
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