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Kort verslag van de bestuursvergadering – 22 augustus 2019
Vrijwilligers
Afgelopen periode hebben we weer enkele nieuwe vrijwilligers welkom mogen heten,
t.w.: Roel Strootman (Cluster Suiker) , Bas van Dam (Cluster Fac. Dienst), Bente Goud
(Cluster Horeca) en Jan Luijten (Cluster Multimedia). Wij wensen hen ’n fijne tijd toe in
ons museum.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Lizzy de Jong (vrijwilligster sinds 2012)
en Ties Steehouwer (sinds 2003). Wij danken hen voor hun inzet al die jaren.
Museum algemeen
Het bezoekers aantal over het afgelopen half jaar geeft ’n positieve stijging weer en gaat
richting de aantallen van 2017. Hetzelfde geldt voor de omzetcijfers.
Als museum doen we mee aan de Rabo Club Support actie. Wij vragen u, als u lid van de
Rabobank bent, op ons te stemmen. Ook vrienden en bekenden mag je aansporen dit te
doen. Hopelijk levert dit voor ons ’n leuk bedrag op. De stemperiode is van 27 september
tot en met 6 oktober.
Besloten is de vloeren in de expositieruimtes te repareren en over te schilderen. Het
museum is hiervoor gesloten van 9 december tot 17 januari.
De verlichting in beide ruimtes is niet meer van deze tijd en is aan vervanging toe.
Gekozen is voor rails met LED spots. Voor dit project is subsidie bij de provincie
aangevraagd.
Voor het scannen van de museumjaarkaart is ’n nieuwe scanner geïnstalleerd. Ons WIFI
netwerk is weer helemaal in orde en sterk verbeterd door de nieuwe versterkers.
Op donderdag 17 oktober staat onze jaarlijkse vrijwilligersdag gepland en gaat dit jaar
richt het voormalig eiland Tholen, waar we in Oud Vossemeer het “Huijs van Roosevelt”
bezoeken en in Sint Annaland Museum “De Meekrab”. Vergeet niet je aan te melden.
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