
Jaarverslag 2014 Vrienden ISVW 
 

We geven u een korte weergave  van feiten en onze inzet in 2014 , om van de Vrienden van de ISVW 

een vitale Vriendenclub te maken, waardoor we de ISVW als een uniek instituut in Nederland kunnen 

positioneren.  What are friends for? 

1. Het aantal vrienden  was op 1 januari 2014 : 1043 Eind van het jaar 2014 bedroeg het aantal 

1009. Een lichte teruggang. Wij beschouwen het als een na-ijleffect van het opschonen van 

de adressenlijst.  Hier staat tegenover dat het aantal goldcardhouders is verdubbeld. 

 

2. Bestuursvervanging 

Het jaar start met het zoeken naar het juiste profiel van een nieuwe voorzitter en een nieuw 

bestuurslid, omdat de termijn van de voorzitter Cees Slottje en het bestuurslid Maartje van 

Harderveld  na zes jaar afloopt. 

We zoeken een voorzitter die voortborduurt op de constructieve samenwerking met de ISVW  

over een ruim netwerk beschikt en met nieuwe energie de Vrienden als “ Mecenas” voor de 

ISVW  op de kaart van Nederland kan zetten.  Daarnaast zoeken we voor Maartje iemand,  

die ook met frisse en kritische blik en ICT kennis het bestuur versterkt.  In maart vinden we 

onze ideale kandidaten in de personen van Peter Jurgens en Stefan Steenkamp.  In juni 

nemen we afscheid van onze Cees en Maartje als bestuurders. Zij blijven Vriend en 

betrokken.  

 

Financiën 

3. Het bestuur ondersteunt de acties van de ISVW met de redactie van investeringsbrieven voor 

financiering van de tweede vleugel en de voorbereidingen voor de Kick-off in februari. Een 

spannende vraag staat centraal: Lukt het de ISVW en lukt het de Vrienden om voldoende 

kapitaal bij elkaar te krijgen voor de bouw van een tweede vleugel. Want om met René Gude 

te spreken, “ met een vleugel kun je immers niet vliegen” . En ook in 2014 zijn onze aandelen 

gestegen. Het  financieel  jaarverslag  2014 wordt afzonderlijk aan u gepresenteerd.  

 

4. Eeuwfeest Een aantal bestuursleden participeert in de werkgroep Eeuwfeest.  Frans Jacobs 

doet met zijn zoon onderzoek  naar de geschiedenis van de ISVW vanaf 1916. De Vrienden 

besluiten het eeuwfeest te vieren  met verhalen van de leden, vrienden, waarvoor medio 

2015 een verzoek zal uitgaan.  

 

5. Algemene Ledenvergadering  

Het formele gedeelte van de enige Algemene Ledenvergadering 22 juni 2014 verloopt snel. 

De voorzittershamer wordt door Cees Slottje met gepaste filosofische herinneringen 

overhandigd aan Peter Jurgens, die zich gelukkig prijst om in een inspirerende omgeving met 

de Vrienden en  de ISVW  te mogen “werken”.       

 

6. Strategiedag   



Het oude en nieuwe bestuur  vieren hun komen en gaan.  Het nieuwe bestuur  zet er 

vervolgens de sok in met een strategie-dag; we  focussen  op werving van nieuwe leden, 

binding en activering van leden, de financiële ondersteuning  aan de ISVW en de 

communicatie met de leden.  

 

7. Nieuwsbrieven 

Onder leiding van Anka Fauth verschijnen twee nieuwsbrieven, waar  weer verschillende 

filosofen  aan het woord komen en zich vooral persoonlijk laten zien. De leesgroepen geven 

laten via  persoonlijke verslagen de zomerweken proeven.   

 

8. Relatie ISVW  

We halen de banden met het ISVW bestuur aan door Anke van Kampen , als 

vertegenwoordigster van de Vrienden in het bestuur voor te dragen. Zij heeft veel 

bestuurlijke ervaring, kennis van het  onderwijs, een groot netwerk  en zal frequent contact 

onderhouden met  het vriendenbestuur.   

 

9. Resultaten  

Het jaar vliegt om en we eindigen met een aanbod voor een vriendenweekend in 2015, een 

conceptvoorstel voor een differentiering in contributieafdrachten en  diverse ideeën om de 

Vrienden bij de ISVW te betrekken, zoals een cadeaubon om persoonlijke vrienden lid te 

maken.   

 

Nieuwe mensen  geven een nieuwe sfeer in het bestuur en er buiten. We verkennen elkaar en  

werken toe naar een levendige vriendenclub met meer tijd voor onderlinge relaties. We nodigen u 

van harte uit om de Vrienden tot een vitale vereniging te maken.       

Het bestuur van de Vrienden ISVW 

Peter Jurgens: voorzitter;  Lex Bolwerk:  penningmeester;  Anka Fauth : redactie Nieuwsbrief; 
Stefan Steenkamp : organisatie vriendenwerving en binding;  Ellie Teunissen: secretaris. 
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