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Kort verslag van de bestuursvergadering – 2 mei 2019

Bestuur
Het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 zijn vastgesteld. Heb je interesse om ze
in te zien, je kan ze vinden op onze website onder “Contacten” en “ANBI gegevens”.
Het bezoekersaantal over het 1e kwartaal geeft een iets beter beeld dan vorig jaar over
dezelfde periode. Ook de omzetgegevens tonen een stijgende lijn.
Lauran (Vlasserij) en Harm Jan (Voorzitter) zijn beide aftredend. Lauran heeft zich
herkiesbaar gesteld en is herbenoemd. Harm Jan heeft er twee termijnen als voorzitter
op zitten en is daarom niet meer herkiesbaar. De procedure voor zijn opvolging wordt
binnenkort opgestart.
Vrijwilligers
Afgelopen periode hebben we weer twee vrijwilligers welkom mogen heten, t.w. Jibbe
van der Laan en Bram Verhoeven. Helaas hebben we om gezondheid redenen afscheid
moeten nemen van Greet Vermeij. Zij was sinds 2005 vrijwilligers bij het museum.
Museum algemeen
Het vooronderzoek naar herindeling van de expositie door de werkgroepen Vlasserij en
Suiker zijn afgerond en plannen opgesteld.
In de Vlasserij stond het paard met vlasplukken niet op de juiste plaats en zal naar voren
worden gehaald. Hiervoor zal ’n stuk muur verwijderd worden. Bij de zwingelkooi wordt
het kunststof scherm verwijderd en ’n houten constructie aangebracht.
Voor de Suiker zijn geen ingrijpende verbouwingen noodzakelijk. Hier gaat het
hoofdzakelijk over vervangen van foto’s presentatiemateriaal en verlichting.
De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode na de Kerstmarkt op 7
december tot 17 januari.
Uit gesprekken met ambtenaren van de gemeente is gebleken, dat er nog geen concrete
plannen zijn op energieneutraal gebied. Wel hebben wij het advies gekregen om een
energiebureau in te schakelen om te kijken naar onze plannen en wat mogelijk is. Pas als
dat bekend is wordt ’n beslissing genomen over vervanging van de vloer. Mogelijk wordt
de uitvoering uitgesteld. In afwachting hiervan wordt ’n reparatieplan voor de vloer
opgesteld.
Het cluster Multimedia kijkt naar nieuwe ontwikkelingen. Zo test men het gebruik van
QR-code bij de Audiofoon teksten, zodat deze straks via je smartphone te beluisteren
zijn. Voor een betere WIFI ontvangst zijn de versterkers vervangen.
Op zaterdag 15 juni tijdens het Waterpoortweekend wordt er op het buitenterrein van het
museum ’n streekproductenmarkt gehouden. Deelnemers zijn o.a.: imkerij, vogelhuisjes,
vlees en kaas van de boerderij, tuinadvies, beeldhouwwerk en stoelenmatten.
Op zondag 16 juni zijn we met ’n presentatiekraam aanwezig op Fort Sabina.
Een bezoek aan beide locaties is meer dan waard. Noteer deze data alvast in uw agenda.
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