Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Stoofdijk 1 A
4791 SH Klundert
Tel. 0168 401539
E-mail: info@vlasserij-suikermuseum.nl
Website: www.vlasserij-uikermuseum.nl
Rabo: IBAN: NL21 RABO 0346 7462 56
BIC code: RABONL2U
KvK nr.: H20097300
BTW nr. NL8087.47.605.B.01

Kort verslag van de bestuursvergadering – 24 januari 2019
Algemeen
Onze clusters hebben nog steeds uitbreiding van vrijwilligers nodig. Als je in je omgeving
mensen kent, die graag bij ons vrijwilliger zouden willen zijn, nodig ze dan ’n keertje uit
om ons museum te bezoeken en ’n informatie praatje bij te wonen.
Jammer is, dat we steeds minder inzet van vrijwilligers zien voor suppoostwerk op de
maandelijks Planningslijst met bezoeken aan het museum. Het komt nu steeds op
dezelfde personen neer. Het bestuur beraadt zich over ’n oplossing hiervoor.
Bestuur
Ondanks dat de omzet het afgelopen jaar minder was, staan we er financieel goed voor
en kunnen we voldoende middelen aan onze reserveringen voor project Museum 2.0 en
Groot Onderhoud toevoegen.
Het bezoekers aantal aan ons museum is lager uitgevallen dan verwacht. Afgelopen jaar
waren dat 3.168 betalende bezoekers (in 2017 3.672) en 149 bezoekers kwamen gratis.
Hierin zijn de bezoekers aan streekproductenmarkt, K&C route en kerstmarkt niet
meegenomen.
Het project Jet & Jan loopt nog steeds goed. Afgelopen jaar namen 377 kinderen met 89
begeleiders deel. In 2017 waren dat er respectievelijk 298 en 64.
Museum algemeen
Zoals in het vorig verslag te lezen, is het plan er om de vloeren van de expositieruimte
en ontvangstruimte te vervangen. Vanwege het klimaatakkoord wordt gelijk gekeken om
het museum energieneutraal te maken. Hiervoor is overleg met de gemeente opgestart.
Of we dit nu in 2020 kunnen uitvoeren is afwachten.
Omdat beide exposities al 16 jaar hetzelfde zijn, worden plannen gemaakt om deze
opnieuw her in te richten. Dit zal eind dit jaar gebeuren en kan onafhankelijk van de
vervanging van de vloeren uitgevoerd worden.
Vanwege zetting van het gebouw door de nieuwe vloer en dak, kwamen er verschillende
scheuren in muren en plafond van de 3e gang van de suikerexpositie. Het plafond is door
de gemeente vervangen en gelijk voorzien van energiezuinige LED verlichting. Het ziet er
weer prachtig uit.
Onze museumregistratie is ondergebracht in het systeem Pandora. Dit programma wordt
niet meer technisch ondersteund en moet op termijn vervangen worden. In overleg met
Erfgoed Brabant wordt gekeken of Brabant Cloud hiervoor toepasbaar is.
Vele Heemkundekringen en musea in Brabant maken hier al gebruik van.
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