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Cijfertjes  
 

 

 

Wat is er (financieel) wel en wat is er niet mogelijk 

binnen AGORA? De penningmeester geeft het 

antwoord in cijfers. Die cijfers hebben we nodig om het 

inhoudelijke beleid te kunnen vertalen naar een 

financieel overzicht. En andersom. Daarom ben ik blij 

en dankbaar dat nieuwbakken lid Lisanne Spanbroek 

zich heeft gemeld voor de functie van penningmeester!  

 

 

 

Bij de bestuursvergadering van 18 augustus sloot zij voor het eerst aan. Van harte welkom Lisanne!  

Het is een beetje alsof ik hiermee een geboorte aankondig. Nou, dat kunnen we ook! Zie daarvoor verderop. 

Eveneens verderop in deze nieuwsbrief stelt Lisanne zich voor.  

 

Terug naar de nuchtere cijfers. Cijfers zijn belangrijk en zijn overal. Zo maar een paar voorbeelden uit de 

afgelopen tijd: 8 augustus 2020 was de warmste 8 augustus sinds er gemeten wordt; het prachtige museum 

Onze Lieve Heer op Zolder in Amsterdam zag het aantal bezoekers door corona met 60% teruglopen en 

dreigt nu ook te moeten sluiten omdat het Amsterdamse Fonds voor Kunst met een tekort van 6,6 miljoen 

euro kampt en de vierjarige subsidie van 600.000 euro hoogstwaarschijnlijk niet wordt toegekend. Trouwens, 

in totaal zijn er, bij álle musea, 17.325 vrijwilligers actief. Dit komt neer op een gemiddelde van 66 vrijwilligers 

per museum! Als laatste voorbeeld: Lucas Meijs vraagt zich af hoe we de hoeveelheid vrijwillige energie die 

in coronatijd ontstaan is, hoog houden.  

 

Wellicht ben je als coördinator vrijwillige inzet ook met cijfers bezig: het aantal vrijwilligers in je organisatie 

dat nog niet terug wil keren in deze coronacrisis; het aantal 70-plussers in je organisatie die behoren tot de 

groep kwetsbaren in coronatijd; het percentage vrijwilligers dat nu weer aan het werk is in coronatijd. Of ga 

je in de maand september het budget voor 2021 indienen. Als dat niet in je takenpakket zit: praat er dan toch 

eens over met je manager. Jezelf wegcijferen in de betekenis van jezelf kleiner maken dan noodzakelijk of 

de ander groter maken dan hij/ zij is, is niet in jouw eigen belang noch in dat van de vrijwilligers! Cijfers zijn 

een leidraad. Ik zei het aan het begin al: ze geven inzicht in wat er wel en niet kan en helpen daarmee in het 

maken van beleidskeuzes.  
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