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Verslag van de 40e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Museum Slot 
Zuylen, gehouden op woensdag 29 september 2021 in het Koetshuis van Slot Zuylen. 
 
Aanwezig de bestuursleden: Wilma van den Berg, Jonneke van Keep, Monique Toorenburg, Daan Wolfert 
en Pien van Noort, kandidaat bestuurslid en Willem te Slaa, directeur Slot Zuylen als gasten.  22 Leden van 
de vereniging zijn aanwezig. Peter Boschman, notuleert. 
 
1.   Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 
De voorzitter, Jonneke van Keep, opent de vergadering met een woord van welkom, verheugd over de 
mogelijkheid nu weer “live” te vergaderen. Zij memoreert het 40-jarig bestaan van de vereniging dit jaar en 
hoopt dat de leden genoten hebben van het passende taartje bij de koffie. 
De agenda wordt vastgesteld conform het concept.  
 
2. Verslag van de 39e vergadering 
Het verslag wordt conform het concept goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 
3. Ontwikkelingen rond het Slot 
De voorzitter heet Willem te Slaa welkom. Hij vertelt over de ingewikkelde tijd vorig jaar wegens alle 
coronamaatregelen. Vooral de vlak voor Kerstmis ingestelde lockdown was een tegenvaller omdat 
daardoor het fraai versierde slot slechts door een gering aantal mensen is bezocht kunnen worden. 
Gelukkig zijn er wel televisie opnamen gemaakt voor het programma Binnenste Buiten. De opname zal 
tegen de komende Kerstmis worden uitgezonden, een mooie aandachtstrekker en zo toch nog een geluk 
bij een ongeluk. Door de coronaregels was het niet meer mogelijk rondleidingen te organiseren en is 
besloten tot een vrije toegang van het slot, waarbij zaalwachten een oogje in het zeil houden. Uiteraard is 
dat een forse ingreep geweest, die overigens wel geleid heeft tot hogere bezoekersaantallen. Door de 
rondleidingen was het dagelijks bezoekers- aantal altijd gemaximeerd op 100, nu kennen we vele dagen 
met meer dan 120 bezoekers. 
Door genereuze hulp van overheden, fondsen en vrijwilligers is het vorig boekjaar zonder noemenswaardig 
financieel verlies afgesloten, een hele opluchting. 
Vorig jaar is ook de beheersstructuur van het slot gewijzigd. Het slot, de inventaris en de bijgebouwen zijn 
nu ondergebracht in een Stichting, terwijl de exploitatie van het slot door een nieuw opgerichte stichting 
wordt gedaan. Bij een eventueel fiasco bij de exploitatie is zo het erfgoed zelf veilig gesteld. Het feitelijk 
beheer is ook vereenvoudigd omdat er nu een directeur/bestuurder is en een Raad van Toezicht, waardoor 
de besluitvorming vergemakkelijkt en versneld is. 
Ook zijn er nieuwe medewerkers aangesteld. Naast de directeur en de medewerker collectie beheer is er 
nu een hoofd bedrijfsvoering, twee beheerders en twee medewerkers voor de horeca, zodat er nu weer 
voldoende capaciteit is. 
Tijdens de lockdown heeft het Koetshuis een afhaal café geopend dat een groot succes bleek en nu het 
slot weer opengesteld is kunnen we met vreugde constateren, dat de bezoekersaantallen hoog zijn en ook 
de omzet in de horeca boven verwachting ligt. Het aantal huwelijken en foto-shoots neemt zeer toe en 
levert een heel aardige omzet op. 
Ook de dit jaar gerealiseerde tentoonstelling, waarin aandacht besteed wordt aan de relatie slavernij en het 
vermogen van Belle is een succes. Voor volgend jaar staat een tentoonstelling over het Rampjaar 1672 op 
het programma. Gewerkt wordt aan plannen om volgend jaar in de zomer een pop-up restaurant in de tuin 
te realiseren een ook een buitenbioscoop staat in de planning. Kortom, er is veel enthousiasme en de 
vooruitzichten zijn goed. 
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4. Jaarverslag 2020 en activiteiten 2021 

De secretaris, Wilma van den Berg, loopt het Jaarverslag nog even langs.  
Daarna wordt het zonder op of aanmerkingen door de vergadering conform het concept goedgekeurd. 
Ten aanzien van de activiteiten 2021 noemt Wilma het onderzoek naar de mogelijkheid het Magazine 
digitaal te verspreiden. Tijdens de vorige ALV leek het erop dat een groot deel van de aanwezige leden de 
papieren versie meer op prijs stelt, het onderzoek gaat nog wat verder. In overleg met de directeur wordt 
gewerkt aan een verbeterd aanbod voor zakelijke vrienden. Op 31 oktober wordt de dorpsmiddag 
georganiseerd waarmee we de dorpelingen vertrouwd willen maken met het slot en uiteraard ook hopen 
leden te winnen. Gewerkt is aan een huwelijksfolder, waarbij op het slot trouwende paren de gelegenheid 
wordt geboden op gunstige voorwaarden lid van de vereniging te worden. De vertrouwde barbecue voor de 
vrijwilligers kon vorig jaar en ook dit jaar nog niet doorgaan, maar een week geleden is een stamppotdiner 
voor de vrijwilligers georganiseerd, dat zeer succesvol genoemd mag worden. Op een vraag uit de zaal 
antwoordt Wilma dat de barbecue niet principieel is afgeschaft. We zullen volgend jaar bekijken wat de 
mogelijkheden en wensen zijn. 
Uit de zaal wordt nog voorgesteld eens te kijken naar de mogelijkheid van een kinderlidmaatschap, dat 
kinderleden de mogelijkheid zou kunnen bieden tot een paar georganiseerde woensdagmiddagen en 
wellicht kan leiden tot een blijvend lidmaatschap. Het bestuur zal dit voorstel nader bekijken op de 
mogelijkheden. 
 
5. Financieel verslag 2020 met het verslag van de kascommissie. Benoeming kascommissie 2021. 
Monique Toorenburg, de penningmeester, licht de cijfers in de jaarrekening toe. Graag wijst zij op de 
opbrengst van de oproep tot het storten van een "corona bijdrage” voor het slot: binnen de kortste keren 
was er € 2600 binnen, waarmee de directeur van het slot blij gemaakt kon worden. 
De kascommissie, bestaande uit Eric Spoek en Marijke van Leeuwe, geeft aan de boeken en rekeningen te 
hebben onderzocht en deze in zeer goede staat te hebben aangetroffen. Derhalve stelt de commissie voor 
het Bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid, waarmee de leden bij acclamatie 
instemmen. 
Tot leden van de kascommissie 2021 worden benoemd Eric Spoek en Lucile van Tuyll. 
 
6. Begroting 2021 
De begroting voor 2021 vertoont weinig afwijkingen ten opzichte van het vorige jaar, wel is er een relatief 
hoog bedrag opgenomen voor administratieve kosten. Dit om een verdere automatisering van de 
ledenadministratie mogelijk te maken en de ledenwerving voortvarend te kunnen aanpakken. 
De aanwezige leden gaan bij acclamatie akkoord met de voorgestelde begroting 
 
7. Bestuurssamenstelling 
De voorzitter wijst erop dat er twee vacatures zijn in de bestuurssamenstelling. Eén vacature is nog voor 
een vertegenwoordiger van het Stichtingsbestuur. In het kader van de hierna te behandelen 
statutenwijziging is gedacht deze aanwijzing te vervangen door een vertegenwoordiger van het 
familieberaad Van Tuyll, om zo ook de relatie met de familie te handhaven. Een eerste overleg hierover is 
al gevoerd en aangenomen kan worden dat wij in een volgende ALV een concreet voorstel kunnen 
verwachten. 
Daarnaast is er een vacature voor een vertegenwoordiger van de muziekgroep en het is plezierig te 
kunnen melden dat Pien van Noort, lid van de muziekwerkgroep, zich daarvoor beschikbaar heeft gesteld. 
Zij draait al een tijdje mee in het bestuur en haar formele benoeming zal de goede relatie vastleggen. De 
aanwezige leden benoemen Pien van Noort bij acclamatie tot lid van het bestuur. 
 
8.  Statutenwijziging 
De statuten van de vereniging dateren van 1982 en sindsdien hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden 
in de wet op de verenigingen en recent zijn ook in de structuur van het bestuur van het slot forse 
wijzigingen gekomen. De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen stelt een aantal nieuwe eisen 
die in de statuten van verenigingen als de onze dienen te worden verwerkt. Om al deze redenen is 
besloten de statuten geheel nieuw te ontwerpen.  
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De voorzitter dankt daarbij Monique die hierin een leidende rol heeft gespeeld. 
Vanuit de zaal complimenteert Stef van Leeuwe het bestuur en meer speciaal Monique en haar kantoor 
met het resultaat. Verder stelt hij voor om in artikel 21 lid 4 in plaats van aan één bestuurslid de 
vertegenwoordigende bevoegdheid te geven dat aan twee bestuursleden te doen. De leden en het bestuur 
stemmen daarmee in. 
 
9. Vaststelling datum volgende ALV 
Aangezien de nu nog geldende statuten een quorum vereisen voor een statutenwijziging en dit quorum 

vandaag niet is gehaald, is het noodzakelijk binnen 2 maanden een nieuwe ALV te houden. Het bestuur 

stelt voor die vergadering via beeld te houden op dinsdag 16 november om 20.00 uur. 

 
10. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sluit onder 
dankzegging aan de aanwezigen voor de vlotte manier waarop de vergadering kon worden afgewerkt. 
Vanwege de afzegging i.v.m. ziekte van de spreker van vanavond, de heer Hans van Bemmel, vertelt 
Willem te Slaa over de huidige tentoonstelling en is er de gelegenheid aansluitend de tentoonstelling te 
bezoeken. 
 
Oud Zuilen, 29 september 2021        
 
 
secretaris,     voorzitter, 
Wilma van den Berg    Jonneke van Keep 


