Jaarverslag Raad van Toezicht Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 2018.
De Raad van Toezicht heeft op de onderstaande data vergaderd.
27-03-2018
29-05-2018
11-06-2018
17-09-2018
Steeds was daar de voorzitter van het bestuur en soms andere bestuursleden bij aanwezig.
De onderwerpen die de revue zijn gepasseerd waren:
Terugtreden van een bestuurslid om persoonlijke redenen.
Bespreken van het financiële jaarverslag van 2017 met de voorzitter en penningmeester
alsmede het medeondertekenen van deze stukken zodat de leden zich verzekerd weten van
het feit dat de Raad van Toezicht hier kennis van heeft genomen en geen
onregelmatigheden heeft waargenomen.
We hebben met het bestuur dan wel de voorzitter van het bestuur gesproken over de
ontwikkelingen binnen de Kring Vrienden in algemene zin. Er is van gedachten gewisseld
over de wijze waarop de organisatie vorm krijgt en hoe de financiële positie van de Kring
Vrienden zich heeft ontwikkeld.
Ook staat regelmatig op de agenda met het bestuur het bespreken van mogelijk nieuwe
activiteiten van de Kring Vrienden en het al dan niet passend zijn van deze activiteiten
binnen de doelstellingen van de Kring Vrienden, alsmede de financiële consequenties van
dergelijke activiteiten.
Bijzonder verheugd was de Raad van Toezicht met het UNESCO label dat de Kring Vrienden
heeft gekregen voor haar activiteiten in het kader van de door haar georganiseerde
conferentie op 14 tm 18 mei 2018 en de verder te nemen stappen.
Transparantie en openheid is steeds een terugkerend onderwerp van gesprek met het
bestuur Hier wordt nadrukkelijk de relatie van de Kring Vrienden met de buitenwereld
bedoeld. Het betreft hier de relatie met het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch maar
ook de pers en de andere partijen die een raakvlak hebben met de Kring Vrienden.
Daarnaast moet ook worden opgemerkt dat het juiste moment kiezen om in de
openbaarheid te treden als er nieuwe activiteiten worden ontplooid, altijd in goed
samenspel dient plaats te vinden met de overige betrokken partijen.
Te denken valt hierbij aan de samenwerking met de het gemeentebestuur, Museum Slager
en Stichting lunchconcerten
We hebben het afgelopen jaar, de samenwerking met het bestuur als bijzonder constructief
en open ervaren en spreken het vertrouwen uit dat de, door het bestuur, ingeslagen weg
leidt tot een solide vereniging, die trouw blijft aan haar uitgangspunten en binnen de
Bossche gemeenschap een grote bijdrage blijft leveren aan het rijke, Bossche culturele
erfgoed en het uitdragen daarvan.

