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Beste mensen, 
 

Velen van u hebben de eerste en misschien ook wel de tweede injectieprik tegen het 
coronavirus gehad. Wellicht worden de beperkingen opgeheven en krijgt u nu meer 
vrijheid. Daar wordt zeker naar uitgekeken en verlangd.  
 
 

Fryslân herdacht de 76ste Bevrijdingsdag al op 15 april. 
Voor heel Nederland was dat op 5 mei.  
Naast staande schikking symboliseert eraan.  
Rode en witte rozen en onderin blauwgekleurde 
bloemen. Dat symboliseert de Nederlandse vlag. 
Daarnaast het V-teken van hoop, bevrijding en 
vrede met daaromheen prikkeldraad als her-
innering aan de vele doden en afgevoerde 
Joden naar de concentratiekampen. 
 

         Het leven is een cirkel van geluk,  
verdriet,  

  van moeilijke tijden 
    en gelukkige tijden.  

     Als je een moeilijke tijd doormaakt  
       onthoud dan  

         dat er vredige momenten zullen komen. 
 

Blij vooruitzicht! 
Het bestuur hoopt van harte dat de bijeenkomsten in september hervat kunnen wor-
den, want dan zijn de meeste Nederlanders tegen het coronavirus ingeënt. Dat zou 
mooi zijn, want dan kunnen we wellicht deelnemen aan de boottocht van Wijhe naar 
Doesburg op maandag 20 september als BRT-reizen het aan-
durft. 
 
Nieuw lid. 
Wij zijn ontzettend blij dat we de heer A.P. van Leeuwen 
mogen begroeten als nieuw lid. Hartelijk welkom bij onze 
vereniging. 
 
Stichting Museum Plus Bus 
Voor beide de edities ‘Tot zo!’ (2020 en 2021) hebben we ons 
ingeschreven. Voor de eerste editie waren we blijkbaar te 
laat bij het intekenen. Of de oplage was niet groot genoeg, 



omdat er veel vraag naar was. Van de tweede editie hebben we een vijftigtal gekre-
gen. Dat is niet om ieder lid hiervan eentje te geven.  
In eerste instantie leek het ons goed om degene die de laatste keer mee geweest zijn 
naar Assen er eentje te geven. Mocht u niet mee geweest zijn en er toch belangstelling 
voor te hebben dan kunt u dat de secretaris (601239) laten weten. 
 
Aanpassen statuten 
De bepalingen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) horen in de 
statuten te staan. In de meeste gevallen betekent dit een aanpassing van de statu-
ten. Dit hoeft niet per 1 juli a.s. allemaal geregeld te zijn; elke rechtspersoon heeft 
daarvoor vijf jaar de tijd gekregen. Dat neemt niet weg dat besturen zich per 1 juli 
a.s. wel aan de inhoud van deze WBTR moeten houden! Dus ook al staat het nog niet 
correct in de statuten, een bestuur hoort wel te handelen conform deze voorschriften 
voor goed bestuur. 
Voor rechtspersonen binnen de KBO-PCOB zijn vooral de volgende bepalingen van 
belang. 

 De statuten horen voorschriften te bevatten over de wijze waarop in de uitoefening van 
de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet 
(dus afwezigheid) van alle bestuursleden. 

 In geval van faillissement van de rechtspersoon is ieder bestuurslid jegens de boedel 
hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door 
vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak 
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak 
is van het faillissement. 

 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien 
hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de rechtspersoon. 

 
In verband met de bijzondere dagen van herinnering in mei: 
 

  Geef ons, dat wij durven leven, 
dat er toekomst zal bestaan. 
Dat wij dromen door zullen geven, 
dat er voor ieder kansen zullen zijn. 
Nooit meer macht van ijzeren vuisten, 
nooit meer geweld en brute kracht. 
Laten we opnieuw beginnen, 
allen samen met elkaar, 
dat de vrede zal overwinnen. 
Begin maar met een klein gebaar. 

 
Met een hartelijke groet namens het bestuur,  

Yvonne Slik en Yde Jan van de Lageweg 


