Nieuwsbrief Juni 2021
Beste vrienden, we zijn op weg! Langzamerhand krijgen we
meer mogelijkheden om ons weer een actieve Vriend te
voelen, naar musea te gaan en aan activiteiten van meer
dan één persoon deel te nemen. Ook de de twee Sittardse
musea, die ons na aan het hart liggen raken bevrijd uit hun
vijf benarde jaren. Er waait een nieuwe wind, de Vrienden
zetten hun koers uit. We wensen iedereen een goede zomer
en tot ziens bij de activiteiten in het najaar.
Musea weer open
Op het moment dat je deze nieuwsbrief leest zijn de
Nederlandse musea weer een aantal dagen open en kunnen
we weer genieten van het vele moois dat de musea te
bieden hebben. De maatregelen gelden nog wel, met vooraf
reserveren, 1,5 meter afstand, een mondkapje binnen. Je
kunt de musea veilig bezoeken. En voor wie nog niet wil
gaan is online nog steeds van alles te doen.

Herstart activ Er is online overleg geweest met onze organisatoren met als
resultaat veel ideeën voor activiteiten voor het komende
itei
najaar.
ten
We gaan ervan uit dat niets roet in het eten strooit en we
gaan het volgende voor jullie in de steigers zetten:
 Fietstocht in september,
 Een bezoek aan Koen van Mechelen in Genk,
 Een bezoek aan de tentoonstelling Aad de Haas in
Schunck/Heerlen, eventueel gecombineerd met een
bezoek aan het kerkje in Wahlwiller,
 Een extra activiteit aan het einde van het jaar.

Van het
bestuur

Ineke Bosma heeft onlangs besloten haar bestuurszetel
ter beschikking te stellen, omdat de prioriteiten de komende
tijd meer dan anders liggen bij haar privé leven.
Vanaf maart 2017 heeft Ineke zich met veel enthousiasme
en op een actieve en waardevolle manier ingezet voor de
Vrienden van het Domein. Het bestuur wil haar hier heel
hartelijk voor danken!
Koersdocument
Het bestuur heeft een notitie geschreven die de aanzet is
voor de vernieuwde positie die de Stichting wil innemen in
het veranderingsproces dat is gestart bij De Domijnen. Deze
positie is het uitgangspunt voor de bijdrage van de Stichting
aan de veranderingen bij De Domijnen.
De notitie is toegespitst op de uitgangspunten van de
Stichting en de kernwaarden die voor een Vriendenkring

gelden. De kern is dat we zelfstandig willen blijven met een
eigen programmering, maar in goede en nauwe
samenwerking met de beide musea.
Je kunt het hele document lezen op de afgeschermde
pagina, het wachtwoord staat aan het einde van deze
nieuwsbrief. Het bestuur hoopt dat het document jullie
uitnodigt om te reageren. Stuur je reactie naar
info@vriendenvanhetdomein.nl of neem contact op met een
van de bestuursleden. Graag vóór eind juni reageren!
Kascontrole
De kascontrolecommissie, bestaande uit Bernadette
Waelpoel, Eef de Ruiter en Peter van der Ham, heeft
onlangs de kascontrole uitgevoerd over de jaren 2019 en
2020. Corona heeft verleden jaar het uitvoeren van de
kascontrole doorkruist, vandaar dat dit jaar de controle over
2 jaren heeft plaatsgevonden. De kascontrolecommissie
heeft décharge verleend voor de jaarrekeningen 2019 en
2020 van de Stichting. Je vindt het volledige document met
conclusies en aanbevelingen als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Eef de Ruiter heeft twee maal als lid van de commissie
gefungeerd. Hij is aftredend, wat betekent dat het bestuur
belangstellenden vraagt zich te melden om samen met
Peter van der Ham volgend jaar de controle te doen over
het jaar 2021.
Fotomuseum aan het Vrijthof, een bericht van onze
Vrienden in Maastricht:
“De tentoonstelling van Rutger Geerling is nog te zien tot
eind augustus. Alleen al voor Rutger zelf zou het prachtig
zijn als u zijn tentoonstelling komt bezoeken, wij gunnen
het hem enorm. Zeker zijn sector, de grote dance- en
festivalwereld, waar hij zijn hart aan verbonden heeft,
moet nog enorm veel extra geduld hebben. Daarom is
het mooi dat we zijn werk nu nog tot eind augustus in
een museale vorm kunnen ervaren.”
“Zuiderlucht Extra Tijd” gaat na een jaar van prachtige,
optimistische en onderhoudende wekelijkse nieuwsbrieven
met zomerpauze. Lees hier hun laatste nieuwsbrief.

Bonnefanten: Brueghel en tijdgenoten: kunst als
verborgen verzet?
De tentoonstelling nodigt je uit om de verhalen te
ontdekken in de oude kunst. Het startpunt is de
Kruisdraging van Pieter Brueghel de Jonge (II). Een
onderwerp dat ogenschijnlijk puur religieus is, kan gezien
worden als een verborgen kritisch commentaar op de
machtsstructuren en religieuze realiteit van Vlaanderen
zoals Pieter Brueghel II het kende.
Bij een koersdocument hoort een wapperende vlag. Met
dank aan Francine Arts voor deze bijdrage! Stuur je foto’s
in!

[verwijderd]

Het wachtwoord voor de fotopagina en de toegang tot
documenten die we met jullie willen delen staat hiernaast in
de afbeelding. Er zitten twee cijfers in!

Bijlagen : [openen op de fotopagina]
1. Verslag van de Kascontrole 2019 en 2020.
2. Koersdocument
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