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Verslag Jaarvergadering 2021 
 
Datum:    10 april 2021 
Tijd:    10.30 uur 
Locatie:   Panoramazaal in het Museon en online 
Adres:   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 van het Museon mede namens Omniversum: Peter de Haan (directeur) mede namens 
Simon van Driel (directeur a.i. Omniversum). 
Voor de vergadering waren 13 deelnemers aangemeld. Feitelijk hebben 11 Vrienden aan de 
vergadering deelgenomen.    
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze bijzondere Jaarvergadering, want online 
vergadering. Door corona was 2020 een bijzonder jaar. Alles was anders. Zij is blij om weer in 
contact te zijn met de Vrienden en om als bestuur verantwoording af te kunnen leggen van het 
gevoerde beleid in de jaren 2019 en 2020.  
De Vereniging Vrienden van Museon en Omniversum is op 17 april 1951 opgericht. We vieren dit 
jaar dus het 70-jarig bestaan. Een jubileum gaan we feestelijk vieren bij het 75-jarig bestaan.   
De agenda spreekt voor zich. In afwijking van de agenda worden de financiële zaken over 2019 
en over 2020 gezamenlijk besproken.   
Alle aanwezigen in de Panoramazaal introduceren zichzelf. Voorzitter en secretaris zijn benoemd, 
en bestuurslid Frits Steenbruggen is herbenoemd, na een brief aan de Vrienden medio 2020 met 
een schriftelijke voordracht. Hierop is een aantal positieve reacties binnengekomen en zijn de 
benoemingen en herbenoeming geformaliseerd. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

De secretaris meldt het aantal aanmeldingen voor de Jaarvergadering. Er is voorts een expliciet 
ondersteunende reactie binnengekomen op de herbenoeming van de bestuursleden Peter 
Schreuder en Marjan Engels (agendapunt 6) en er is één expliciet bericht van afwezigheid 
binnengekomen.  
Een van de deelnemers aan de vergadering heeft per email bericht tevreden te zijn dat deze 
Jaarvergadering online plaatsvindt en zij vraagt of het ook na de coronaperiode mogelijk wordt 
gemaakt om lezingen en rondleidingen vanuit het Museon en films van Omniversum online te 
kunnen volgen. Hierop wordt verderop in deze vergadering teruggekomen. 
 

3. Vaststellen verslag Jaarvergadering van 13 april 2019 
Het verslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de vorige secretaris, Bart Borsje. 

 
Jaarverslag over 2019 
Het verslag van dit jaar wordt zonder vragen en/of opmerkingen goedgekeurd.  
 

4. Jaarverslag over 2020 
De voorzitter noemt 2020 een bijzonder jaar, dat in het teken stond van corona waardoor er 
helaas weinig contactmogelijkheden waren met de Vrienden. In 2020 is ook afscheid genomen 
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van Dick van der Krogt als voorzitter. Weliswaar is er in kleiner comité al afscheid van Dick 
genomen, maar zij hoopt dit ook nog eens in wat groter verband te kunnen doen. Dick is vele 
jaren voorzitter geweest en dan is het belangrijk om dat nog een keer uitdrukkelijk te markeren, 
aldus de voorzitter. 

  
5. Financiële zaken 2019 en 2021/2022 

De penningmeester wijst vooraf op de uitgebreide financiële verslagen die onderdeel uitmaken 
van de vergaderstukken. Er liggen twee financiële stukken ter tafel; 2019 dat als een ‘normaal’ 
jaar te beschouwen is en 2020 dat werd beheerst door het coronavirus. In zijn toelichting zet de 
penningmeester deze twee jaren naast elkaar en dan worden grote verschillen, maar ook 
belangrijke overeenkomsten zichtbaar. De overeenkomsten betreffen vooral de balans. Door de 
substantiële bijdrage aan Omniversum is het balanstotaal van 2019 op 2020 weliswaar met ca  
€ 95.000 gekrompen, maar de balans ziet er nog altijd gezond uit. Er zijn geen schulden of 
dubieuze debiteuren; er zijn nog toereikende middelen voor onverwachte uitgaven en er is nog 
een belegging in een solide staatsobligatie en er zijn geen verdere toezeggingen aan 
Museon/Omniversum gedaan die de middelen te boven gaan. De verschillen tussen de jaren 
zitten vooral in de resultatenrekening. Sloot het jaar 2019 met een beperkt verlies (ca € - 6.000), 
in 2020 is dit ca € - 95.000. De verklaring voor dit verschil is de bijdrage aan Omniversum waartoe 
eind 2019 is besloten en die in 2020 is uitbetaald. De bijdrage, € 100.000 als schenking en  
€ 50.000 als renteloze lening, is verstrekt om Omniversum niet alleen met raad, maar ook met 
financiële daad bij te staan bij uitvoering van toekomstgerichte plannen. Het financiële resultaat 
van Vrienden wordt in alle jaren sterk bepaald door bijdragen aan Museon en Omniversum. Als 
we het resultaat 2019 en 2020 hiervan ontdoen, dan zien we dat deze jaren elkaar niet zo veel 
ontlopen: 2019 geeft een plus van ca € 30.000 en 2020 een plus van ca € 27.000. Dit is natuurlijk 
niet los te zien van de ontvangen bijdragen van de honderden Vrienden, maar het geeft ook aan 
dat wij in staat zijn om het kostenniveau flexibel aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. 
Er zijn maar beperkte vaste lasten en de inkoop voor de winkel wordt in hoge mate gestuurd 
door het volume van de verkopen. Voor een nadere specificatie verwijst de penningmeester naar 
de financiële verslagen. De post bijzondere baten 2020 bestaat uit de ontvangst van € 4.000, - 
overheidsbijdrage in de vaste lasten in verband met de corona-maatregelen en uit de afboeking 
van € 6.000 aan balanswaarde bij verkoop van een staatslening. 
Op de vraag van een van de deelnemers waarom de rekening bij ASN is opgeheven terwijl ASN  
een doelstelling heeft die past bij de doelstellingen van de Vrienden, antwoordt de 
penningmeester dat dit een praktische overweging is geweest ten behoeve van de 
bijdrageverlening aan het Omniversum. Het is een terechte vraag bij welke bank er wordt 
gebankierd en is een aandachtspunt voor de toekomst.   
In deze vergadering bedankt Simon van Driel, directeur a.i. van Omniversum, de Vrienden voor 
de bijdrage aan Omniversum, waarmee Omniversum toekomstbestendig is gemaakt. 
 
De financiële verslagen 2019 en 2020 zijn voorgelegd aan de kascontrolecommissies, in 
verschillende samenstelling. De verklaringen worden in normale omstandigheden voorgelezen 
maar nu op het scherm geprojecteerd. De penningmeester bedankt de leden van de commissies 
en hij wordt op zijn beurt bedankt door een van de deelnemers aan de vergadering voor de 
accurate financiële verslagen.   
De vergadering stemt in met het voorstel om het bestuur voor de jaren 2019 en 2020 décharge 
te verlenen. 
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6. Bestuursmutaties 
Er zijn geen voordrachten voor kandidaten voor bestuursfuncties ontvangen. De vergadering 
stemt in met verlenging van de bestuursperiode van Marjan Engels en van Peter Schreuder. 

 
7. Een kort woord door Peter de Haan mede namens de directeur a.i. van Omniversum. 

Peter belicht een drietal onderwerpen: corona; de voorgenomen fusie van het Museon met 
Omniversum en de programmering. 
Op 13 maart 2020 moesten het Museon en Omniversum hun deuren sluiten. Daarna volgden er 
nog twee periodes van beperkingen dan wel van gehele sluiting. Daardoor is vorig jaar 50% van 
het voor 2020 geraamde bezoek gerealiseerd. Voor 2021 zal dit niet veel anders zijn, zo verwacht 
Peter. Het effect is een minder goede balanspositie voor beide organisaties, ook in 2021, maar 
dit kan voor deze jaren nog worden opgevangen. 
De coronaperiode had ook zijn weerslag op de organisaties, in de wijze van werken (online), 
maar er was ook gelegenheid voor beheerswerkzaamheden en het voorbereiden van 
toekomstige tentoonstellingen.   
 
In 2020 zijn gesprekken gevoerd over een samengaan van het Museon met Omniversum.  
Beide organisaties voelden de noodzaak te gaan vernieuwen en zich opnieuw uit te vinden. 
Samen staan we sterker. Het fusietraject is intensief. Het voornemen is een bestuurlijke fusie per 
1 juli a.s. en de feitelijke fusie per 1 januari 2022. De gemeente Den Haag moet ook eerst nog 
toestemming geven en in deze fase zitten we nu.  
 
De focus wordt: mens, planeet en duurzame ontwikkeling en dit leidt tot een integrale 
programmering van het Museon en van Omniversum met het One Planet Festival. In het kader 
hiervan wil het Museon, met betrokkenheid van externe partijen, het publiek laten zien welke 
innovatieve oplossingen er allemaal mogelijk zijn bij de zorg voor onze planeet. Dit gebeurt door 
tentoonstellingen, lezingen, lesmateriaal, maar ook in de vorm van discovery labs. Het One 
Planet Festival vormt het kernlandschap voor de inrichting van de benedenruimten van het 
Museon. Het is de bedoeling dat winkel en restaurant als het ware onderdeel gaan uitmaken van 
de tentoonstelling. Innovatieve producten moet je ook kunnen kopen dan wel kunnen proeven in 
het restaurant. 
 
Peter vindt het juist in deze periode belangrijk dat er een organisatie als de Vrienden is die hun 
ondersteunt. Hij bedankt ook in het bijzonder Dick voor de samenwerking in de afgelopen jaren. 
Desgevraagd geeft Peter aan in de fusie weer aanleiding te zien om de Vrienden te kunnen 
boeien en actief nieuwe Vrienden en vrijwilligers te vinden.  
 
Tussen de panden van Omniversum en het Museon wil men een verbindingsgang realiseren om 
een geïntegreerd aanbod te kunnen bieden. Dit plan wordt momenteel uitgewerkt en er worden 
met verschillende partijen gesprekken gevoerd voor de benodigde financiële steun. Als de gang is 
gerealiseerd wordt bekeken welke voorzieningen er nog apart in het Omniversum nodig zijn, 
bijvoorbeeld waar het gaat om de koffiecorner of winkel.  
 
Mogelijkheden van een online aanbod -ook na de coronaperiode- zijn nog niet uitgedacht. Het 
Museon en Omniversum zijn bezig om nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken en dit verzoek is 
een goede aanleiding om ook hieraan aandacht te besteden. 
De Voorzitter bedankt Peter de Haan voor zijn presentatie. 
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8. Vooruitblik door de Voorzitter 
Kijkend naar de toekomst is het in de eerste plaats van belang dat het Museon en Omniversum 
zo spoedig mogelijk weer open kunnen gaan. In het najaar hopen we weer les-activiteiten aan de 
Vrienden te kunnen aanbieden, evenals de filmdag in Omniversum. Verder is de voorgenomen 
fusie per 2022 voor het bestuur van de Vrienden een goede gelegenheid na te gaan hoe we een 
boost kunnen geven aan het aantal Vrienden. Als bestuur en vrijwilligers zijn we betrokken bij de 
ontwikkelingen na de fusie.  
De voorzitter meldt dat we als bestuur achter de schermen enorm worden geholpen door Ton 
Robers en bedankt haar voor haar ondersteuning. Tot slot bedankt zij het Museon voor de 
gastvrijheid vandaag en in het bijzonder Walter van het Museon voor de technische 
ondersteuning tijdens deze Jaarvergadering.  

        
9. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter sluit rond 11.45 uur de vergadering.  
 
 


