
Overzicht activiteiten in 2013

Bestuurlijk
- De activiteiten stonden in het teken van ons 25-jarig jubileum: opgericht 17-10-1988
- Het bestuur vergaderde 7x. Vereniging Begraafplaats Bergklooster biedt ons onderdak.
- Afscheid werd genomen van bestuurslid (en oud-voorzitter) Joost van Belois
- Tot bestuurslid werd benoemd Guido Hooiveld
- Er is een rooster van aftreden vastgesteld
- De website is vernieuwd met medewerking van Nmedia te Zwolle
- Met hen zijn ook de PR-uitingen vernieuwd: briefhoofd, folder, flyer/poster, Nieuwsbrief
- Besloten werd zogenaamde THOMAS-kaarten voor PR-gebruik te maken. De eerste kaart 
  was een (afscheids-)geschenk van Joost van Belois (oplage 250x)
- Het Beleidsplan 2014 – 2018 is vastgesteld, daarin het Werkplan en Begroting.

Activiteiten
- 10 april: presentatie van de glossy THOMAS (oplage 13.000) in “De Agnietenberg”
  Het maken van de glossy heeft ons veel goodwill en bekendheid gebracht. Ook opende het
  deuren naar gulle sponsors: Zwolse en regionale bedrijven en landelijke organisaties. Er 
  was een keur aan mediacontacten. Er was een goede samenwerking het Boekencentrum.
- Het aantal ‘Vrienden van Thomas is niet navenant meegegroeid! 
- er hebben 2 Collatiegroepen gedraaid. 
  * 1 onder leiding van oud-bestuurslid Jan Cremers, met 6 deelnemers
  * 1 binnen het stichtingsbestuur met wisselende voorbereiders
- De Nieuwsbrief voor de Vrienden van Thomas (donateurs) verscheen 3x
- de 3 Zomeravonden vonden plaats in juni. In dit jubileumjaar werden de inleidingen 
  verzorgd door 3 Vrienden: Reina van Oord-Husen (Ruurlo) Frits David Zeiler (Bergen) en
  Jacques Koekkoek (Amersfoort). Onze Vrienden zijn dus ook buiten Zwolle goed 
  vertegenwoordigd!
- Er zijn minder rondleidingen lezingen door bestuursleden verzorgd. Dat had vooral te 
  maken met de activiteiten rond ons jubileum in voorjaar en najaar.
- Op 12 december bood Historisch Centrum Overijssel ons onderdak voor een Receptie 
  t.g.v. ons jubileum. Tijdens deze receptie werd afscheid genomen van Joost van Belois. 
  Welwillend verzorgde hij een overzicht van 25 jaar bestuurlijke en uitvoerende activiteiten.
- De 7e THOMAS-lezing (ook) op 12 december werd verzorgd door Prof. Dr. F.P. (Frits van 
  Oostrom, gespecialiseerd inde Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Onderwerp 
  was zijn visie op het belang van de Moderne Devotie in die letterkunde. Deze lezing was
  een genereuze samenwerking van onze stichting met het Historisch Centrum Overijsel/

Meer informatie over deze activiteiten kunt u lezen op onze website: rubriek ‘Activiteiten’


