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UITNODIGING         Den Haag, 14 maart 2023                                                                  

 

 
 
Beste Vriend van Museon-Omniversum, 
 
Het bestuur nodigt je hierbij uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering op zaterdag 22 april 
2023 om 10:00 uur in het Auditorium van Museon-Omniversum, Stadhouderslaan 37 Den Haag. 
Het bestuur ontvangt jou graag vanaf 9:30 uur in de foyer met een kop koffie of thee. Na afloop 
van het ochtendprogramma bieden we je graag een broodje en drankje aan. 
 
Daarna kun je op eigen gelegenheid nog verder rondkijken in de tentoonstellingen of een film 
bekijken. De nieuwe National Geographic fototentoonstelling ‘Pristine Seas’ en de nieuwste 
grootbeeldfilm ‘Secrets of the Sea’ als onderdeel van de huidige ‘Duik in de Diepte’-
programmering zijn bijvoorbeeld te bewonderen.  
 

PROGRAMMA  
 
  9:30 uur Welkom met koffie/thee in de foyer  
10:00 uur Aanvang Jaarvergadering 
11:30 uur Sluiting Jaarvergadering  
11:30 uur Presentatie van ‘Duik in de Diepte’-programmering  
12:00 uur Lunch 
13:00 uur Evt. middagprogramma op eigen gelegenheid (bv. 14:00 uur: Secrets of the Sea)  
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AGENDA JAARVERGADERING 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
2. Verslag Jaarvergadering van 23 april 2022 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
4.  Voorstel tot ontbinding van de vereniging cf. artikel 17 van de Statuten, daarbij wordt 

voorgesteld: 

• dat het besluit ingaat per 1 januari 2024 en dat in dit lopende verenigingsjaar 
werkzaamheden met betrekking tot de vereniging door het bestuur worden afgerond; 

• het bestuur van de vereniging te belasten met de vereffening in de periode na 1 
januari 2023; 

• een eventueel overschot uit te keren aan de op te richten stichting Vrienden Museon-
Omniversum. 

Het agendapunt zal worden toegelicht door de Voorzitter en door Peter de Haan. Verder 
verwijzen we u naar de notitie die als bijlage bij agendapunt 4 is bijgevoegd.   

5.  Een kort woord door Peter de Haan, directeur Museon-Omniversum, over de ontwikkelingen 
bij Museon-Omniversum en het toekomstperspectief. 

6. Jaarverslag over 2022 
7.  Financiële zaken 2022 en 2022/2023 

• Financieel Verslag over 2022 

• Verslag van de kascontrolecommissie over 2022 

• Voorstel tot wijziging van de begroting 2022 

• Benoeming van de kascontrolecommissie over 2023. 
8.  Bestuursmutaties 
 Statutair treden af Roos van Dijk (voorzitter) en Melanie Hermus (secretaris) en Frits 

Steenbruggen (portefeuille winkel). Allen zijn bereid om nog voor de resterende 
bestuursperiode tot 1 januari 2024 zitting te nemen in het bestuur en daarmee tevens 
voor de periode van de vereffening na die datum. Het bestuur stelt voor om Roos, Melanie en 
Frits voor te dragen voor de resterende bestuursperiode tot 1 januari 2024. 
 
Conform de statuten kunnen Vrienden ook kandidaten voor het bestuurslidmaatschap 
voordragen. Voordrachten van kandidaten, ondersteund door tenminste 10 Vrienden, 
kunnen schriftelijk tot 8 april 2023 bij ons secretariaat worden ingediend. Een schriftelijke 
verklaring van bereidheid tot aanvaarding van de bestuursfunctie moet bij de 
kandidaatstelling zijn gevoegd. 

9.    Rondvraag en sluiting. 
 
STUKKEN JAARVERGADERING 
 
Agenda en stukken van de Jaarvergadering staan vanaf begin april op de website: www.museon-
omniversum.nl/pagina/vrienden. Desgewenst zijn de stukken op te vragen door een e-mail te 
zenden naar het secretariaat (vvv@museon-omniversum.nl) of door een brief te sturen. 
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AANMELDEN 
 
Graag ontvangen we je aanmelding voor de Jaarvergadering en lunch via het formulier op de 
website: www.museon-omniversum.nl/pagina/vrienden 
 
Graag aanmelden vóór 17 april a.s. Wij sturen na aanmelding geen bericht van ontvangst. 
 
Als aanmelden via de website niet gaat, kun je je aanmelding ook doorgeven per e-mail of brief: 
Graag ontvangen we de volgende gegevens: 

• Naam 

• Vriendnummer 

• E-mailadres  

• Aantal personen dat deelneemt aan de Jaarvergadering (max. 2; bij familiekaart max. 5).   

• Wel/niet deelname aan de lunch met vermelding van het aantal personen. 
 
Mailadres: vvv@museon-omniversum.nl 
Postadres: Vrienden van Museon-Omniversum, Antwoordnummer 18455, 2501 WK Den Haag 
(postzegel niet nodig).  
 
Graag tot ziens op de bijeenkomst van 22 april aanstaande!  
 
Namens het bestuur, 
Met hartelijke groet,  
 
Roos van Dijk,  
Voorzitter Vrienden van Museon-Omniversum 
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