Secretarieel jaarverslag Vereniging Cuypersgenootschap 2020

Dit jaarverslag is een verslag over het jaar 2020 van de Vereniging Cuypersgenootschap. Vanaf heden worden de
jaarverslagen van de vereniging en stichting Cuypersgenootschap afzonderlijk opgemaakt. Een aantal activiteiten en
werkzaamheden van beide organen worden gezamenlijk uitgevoerd.

Ledenwerving/toekomst/website Cuypersgenootschap
Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 pandemie in maart 2020 heeft het dossier 'Ledenwerving/Toekomst
Cuypersgenootschap' ernstige vertraging opgelopen. We hopen vanaf najaar 2021 het dossier weer verder op te
pakken.
Wel is per 1 mei 2020 een nieuwe huisstijl met logo ingevoerd en afscheid genomen van de huisstijl die we ruim 30 jaar
hebben gebruikt.
In juni 2020 is een nieuwe website gerealiseerd die goed functioneert en regelmatig wordt geactualiseerd. Alle
Sluitstenen, Cuypersbulletins en de jaarboeken vanaf 1985 zullen op de website geplaatst worden. Voor afbeeldingen in
deze publicaties waarop auteursrecht rust wordt gewerkt aan afhandeling van de rechten. Inmiddels staat een groot
deel van de publicaties online.
Onze twitteraccount “Cuypersgenoten”, waar korte tweets worden geplaatst is in het verslagjaar door onze secretaris
regelmatig aangevuld met nieuws over onze behoudsacties en ontwikkelingen binnen het erfgoedbehoud. De aparte
facebookaccount voor het Cuypersgenootschap die in 2019 is aangemaakt, is nog niet ingevuld.

Ledenadministratie
Op 31 december 2020 waren er 304 leden. Dat zijn 11 leden minder dan op 31 december 2019. De aanmelding van 3
nieuwe leden loopt achter met de 12 opzeggingen en 2 overlijden. Daarnaast is nog steeds een zorgelijke ontwikkeling
dat een aantal leden gemaand moeten worden omdat hun contributie niet tijdig is voldaan. In vergelijking met 2019
was de betalingsdisipline door de leden beter.

Bestuurssamenstelling
Op 31 december 2020 bestaat het bestuur van de Vereniging Cuypersgenootschap uit: prof. dr. Vladimir Stissi
(voorzitter), Leo Dubbelaar (secretaris), drs. Jan Dekkers (penningmeester), drs. David Mulder (voorzitter werkgroep
Amsterdam, 2e secretaris en redacteur jaarboek/Cuypersbulletin) en mr. Marcel Richter. Er heeft in 2020 geen
bestuurswisselingen plaatsgevonden.
De ledenadministratie wordt gedaan door Marc Stegeman. Hij maakt geen deel uit van het bestuur.
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Huisvesting secretariaat
In 2020 is het secretariaat van de vereniging gevestigd op het adres Alferbos 246, 2715 TN Zoetermeer, het woonadres
van de secretaris. Statutair is de vereniging het Cuypersgenootschap gevestigd in Ohé en Laak, gemeente Maasgouw.

Excursies
Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 pandemie is de geplande voorjaarssexcursie in Nijmegen afgelast. We
hopen dat in oktober 2021 alsnog de excursie in Nijmegen te kunnen houden. Ook de gebruikelijke najaarsexcursie ging
niet door. Ook de excursies van de Werkgroep Amsterdam gingen niet door.

Publicaties
In 2020 zijn drie Cuypersbulletins verschenen, met dank aan redacteur David Mulder. De bulletins zijn geplaatst op de
website. Er is geen jaarboek verschenen.

Algemene ledenvergaderingen
Noodgedwongen is op 31 oktober 2020 een Algemene Ledenvergadering digitaal via Zoom gehouden. Statutair zijn we
verplicht om jaarlijks minimaal één Algemene Ledenvergadering te beleggen. Door de strenge RIVM-maatregelen was
het niet mogelijk om fysiek een voorjaars- en najaarsvergadering te houden. In de vergadering werd o.m. de begroting
2020 en de jaarrekening 2019 vastgesteld. De vergadering is bijgewoond door 17 leden.

Financiën
Voor het financieel jaarverslag 2020 wordt verwezen naar het verslag van de penningmeester, dat op de website is
geplaatst.

Behoudsacties
De behoudsacties worden gehouden en gecoördineerd door de Stichting Cuypersgenootschap. Voor het verslag in 2020
verwijzen wij naar het afzonderlijk jaarverslag 2020 van de Stichting Cuypersgenootschap.
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