Den Haag, maart 2022

UITNODIGING

Beste Vriend van Museon-Omniversum,
Het bestuur nodigt je hierbij uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering op zaterdag 23 april
2022 om 10.30 uur in de Levi Lassenzaal van het Museon-Omniversum, Stadhouderslaan 37 Den
Haag. Het bestuur ontvangt jou graag vanaf 10.00 uur in de foyer met een kop koffie of thee. Na
afloop van de vergadering bieden we je graag een broodje en drankje aan. Om je kennis te laten
maken met ‘One Planet’ nodigen we je uit voor een interessant middagprogramma in MuseonOmniversum.

PROGRAMMA
10.00 uur
10.30 uur
12.15 uur
13.00 uur
13.45 uur

Welkom met koffie/thee in de foyer
Aanvang Jaarvergadering
Sluiting Jaarvergadering / Broodje & drankje in de Museon foyer
Middagprogramma
Evt. verdere verkenning van One Planet op eigen gelegenheid.

AGENDA JAARVERGADERING
1.
2.
3
4.
5.

6.
7.
8.

Opening en vaststellen van de agenda
Verslag Jaarvergadering van 10 april 2021
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag over 2021
Financiële zaken 2021 en 2022/2023
 Financieel Verslag over 2021
 Verslag van de kascontrolecommissie over 2021
 Voorstel tot wijziging van de begroting 2022
 Vaststelling van de begroting 2023
 Benoeming van de kascontrolecommissie over 2022.
Een kort woord door Peter de Haan, directeur Museon-Omniversum over de ontwikkelingen bij
Museon-Omniversum en het toekomstperspectief.
Vooruitblik van de Voorzitter op de toekomst van de Vrienden met voorstel tot verhoging van
de jaarlijkse minimum Vriendenbijdragen.
Rondvraag en sluiting.

Agenda en stukken van de Jaarvergadering staan vanaf begin april op de website:
www.oneplanet.nl/nl/pagina/vrienden. Desgewenst zijn de stukken op te vragen door een e-mail te
zenden naar het secretariaat (vvv@museon-omniversum.nl) of door een brief te sturen.
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MIDDAGPROGRAMMA (duur ca. 45 minuten)
Tijdens het middagprogramma kun je kennismaken met One Planet. Maak je keuze uit één van de
volgende mogelijkheden:




Of je kunt deelnemen aan de Pioniersshow van One Planet. Een interactieve kennismaking
met NOW! en daarna ga je zelf op ontdekkingstocht langs hoopgevende innovaties,
creatieve initiatieven en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Of je kunt een toelichting krijgen op de nieuwste National Geographic tentoonstelling ‘Solar
Portraits’ (primeur in Europa). Je ziet foto’s die aantonen hoe zonne-energie het leven van
mensen heeft veranderd.
Of je kiest voor een grootbeeldfilm in One Planet Dome.

Na afloop van deze programma-onderdelen kun je op eigen gelegenheid nog verder rondkijken in
de tentoonstellingen of een andere film later in de middag bekijken.
Neem de jongere generatie mee naar One Planet
One Planet heeft alle elementen in zich voor een actief, leuk en inspirerend dagje uit. Voor jong én
oud. Met elkaar gaan we aan de slag om een duurzamere toekomst te realiseren. Om die reden
hopen we dat je deze middag iemand van een of twee generaties jonger meeneemt. Neem je
(klein)kind, buurjongen of -meisje mee! We ontvangen hem of haar ook graag vanaf de lunch!

AANMELDEN
Graag ontvangen we je aanmelding voor de Jaarvergadering, lunch en/of middagprogramma per
e-mail: vvv@museon-omniversum.nl., onder vermelding van de volgende gegevens:
 Naam
 Vriendnummer
 E-mailadres
 Aantal personen dat deelneemt aan de Jaarvergadering (max. 2; bij familiekaart max. 5).
 Wel/niet deelname aan de lunch met vermelding van het aantal personen, inclusief je
eventuele extra gast voor het middagprogramma.
 Wel/niet deelname aan het middagprogramma, met je keuze voor óf 1) kennismaking
met One Planet NOW!, óf 2) rondleiding National Geographic óf 3) film in One Planet
Dome.
Graag aanmelden vóór 16 april a.s. Wij sturen na aanmelding geen bericht van ontvangst.
Als je niet over e-mailfaciliteiten beschikt kun je je ook opgeven door de gegevens, die hierboven
gevraagd worden, op te schrijven en in gesloten envelop (postzegel niet nodig) op te sturen naar
de Vrienden van Museon en Omniversum, Antwoordnummer 18455, 2501 WK Den Haag.
Graag tot ziens op de Vriendendag van 23 april aanstaande!
Namens het bestuur,
Met hartelijke groet,

Roos van Dijk,
Voorzitter Vrienden van Museon-Omniversum
Postadres:
Vrienden van Museon en Omniversum
Postbus 30313
2500 GH Den Haag

Telefoon:
070-3381423
E-mail:
vvv@museon-omniversum.nl
Website:
www.oneplanet.nl/nl/pagina/vrienden

ING rekening:
algemeen: NL34INGB0000561426
contributie: NL45INGB0000611959
KvK Haaglanden:
27130933

