
Nieuwsbrief 4 januari 2022

Beste Vrienden van het Domein!
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2022: het bestuur zoekt ondersteuning, een mooie
kans om meteen al je goede voornemens in te lossen! Er waait een nieuwe wind bij de
Domijnen, we zien uit naar een nieuw jaar waarin samenleving en cultuur weer de ruimte
kunnen krijgen, en we weer nieuwe activiteiten kunnen organiseren!

Laatste nieuwsbrief 2021 gemist?
Misschien heb je in de kerstdrukte de vorige nieuwsbrief gemist, op XMas-2
verzonden. Je kunt deze hier nog lezen.

Waar zouden we zijn zonder de museumkaart?
De onvolprezen Museumkaart laat zich niet kisten door de lockdown en pakt
uit met een aantal online bezichtigingen. Voor als het sneeuwt of de wind uit
het Oosten komt!

https://www.vriendenvanhetdomein.nl/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-december-2021versie2.docx1_.pdf
https://www.museum.nl/nl/tip-voor-thuis?utm_campaign=501139&utm_content=Mtips%2520%2520u%2520%2526%2520je%252022%2520dec%2520%252021&utm_source=Museumtips%2520%2528clang%2529&webid=ef1d6d0b350585a28ae965d1be3b68564f94f309b14bba110650c8d5a167fcbe


€
Het ‘snoepje’ van 2022.
Bijna twee jaar Corona-pandemie betekent dat bijna twee jaar veel minder
activiteiten zijn georganiseerd. Er hebben wel online activiteiten
plaatsgevonden, maar toch. Daarom heeft het bestuur besloten jullie ook
financieel een hart onder de riem te steken en wordt dit jaar geen
begunstigers-bijdrage gevraagd. We gaan er wel van uit dat iedereen
begunstiger blijft!

Kascontrolecommissie
In 2021 bestond de kascontrolecommissie uit Eef de Ruiter en Peter van der
Ham. Eef de Ruiter is tweemaal lid geweest van de commissie wat betekent
dat hij vervangen moet worden. Daarom aan alle Vrienden de vraag: wie wil
zich beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de kascontrole over het jaar
2021, dit samen met Peter van der Ham.
Het bestuur dankt Eef de Ruiter voor zijn inzet en voor de waardevolle
adviezen die hij heeft uitgebracht.

Bestuursleden gevraagd
Bestuursleden komen, bestuursleden nemen afscheid. Dat is bij de Vrienden
niet anders en het zorgt ervoor dat van tijd tot tijd posten openvallen binnen
het bestuur. Dat zijn er op dit moment 2; heel verschillend, maar wel
functies waarin je je energie en belangstelling voor de Vrienden kwijt kunt.
Allereerst is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Money
makes the world go round, dat geldt ook bij de Vrienden en de
penningmeester is de spil in ons financiële web. Wie wil deze functie gaan
uitoefenen? Wil je eerst meer informatie over de ins en outs, neem dan
contact op met Robert van Lanschot, onze voorzitter.
Daarnaast is er behoefte aan een nieuw bestuurslid die de coördinatie van
het jaarprogramma voor zijn/haar rekening neemt. Meer weten? Neem
contact op met onze voorzitter.

Ondersteuning website
We zoeken ook iemand die wil helpen bij het actueel houden van onze
website en het publiceren van de nieuwsbrieven: het incidenteel vervangen
van de webmaster, maar ook om op langere termijn continuïteit te kunnen
bieden. Ervaring met beheer van websites is handig, kennis van Wordpress
is een pré. Stuur een mailtje naar info@vriendenvanhetdomein.nl of neem
contact op met Joost Claassens!

[verwijderd] Het wachtwoord voor de fotopagina en de toegang tot documenten, o.a. het
koersdocument, is in de nieuwsbrief per mail vermeld. Je kunt het ook
opvragen bij info@vriendenvanhetdomein.nl
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