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Kort verslag van de bestuursvergadering – 24 oktober 2019
Vrijwilligers
We hebben weer twee vrijwilligers mogen verwelkomen. Gerard Ardonne (Cluster Fac.
Dienst) en Riet Luijkx (Cluster Jet&Jan). Wij wensen hen ’n fijne tijd toe als vrijwilliger in
ons museum.
Bestuur
Wij zijn verheugd, dat we kunnen mededelen, dat we Cor Rus-Hartland bereid hebben
gevonden om op termijn onze nieuwe voorzitter te worden. Na ’n inwerkperiode als ViceVoorzitter zal hij Harm Jan gaan opvolgen. Tot die tijd zal Harm Jan aanblijven als
voorzitter met ’n maximale termijn van 2 jaar.
In de verschillende cluster overleggen, die de komende tijd plaats vinden, zal Cor worden
voorgesteld.
De Bestuursvergaderingen in 2020 zijn: 23 januari – 30 april – 20 augustus en 22
oktober.
Museum algemeen
Financieel gaat het goed. Maar voor het bezoekersaantal zal het krap worden om het
aantal van vorig jaar te halen.
Het aantal bus rondritten is aanmerkelijk minder, mogelijk oorzaak zou kunnen zijn, dat
sommige busmaatschappijen maar ’n halve dag komen.
Voor Museum 2.0, m.n. de projecten LED-verlichting en zwingelkooi, hebben we van de
provincie Noord Brabant € 24.999 subsidie ontvangen.
Van het Vitaliteitsfonds van Havenbedrijf Moerdijk hebben we € 2.000 gekregen voor
afbouw van de suikermaquette.
De Rabo Clubsupport actie heeft € 558,93 opgebracht. Dank voor jullie stemmen op ons.
Voor het schilderen van de vloeren in de expositieruimtes is ’n definitief plan opgesteld
en gaat van 9 december tot 3 januari uitgevoerd worden.
Hierna kunnen de exposities opnieuw ingericht worden met de nieuwe LED spots.
Ons cluster Multimedia is bezig met het “bouwen” van ’n nieuwe website. Binnenkort
hoor je hier meer over.
De grote TV in de ontvangstruimte is geschikt gemaakt voor het vertonen van videofilms
uit onze eigen mediatheek. Zij zijn met de afstand bediening oproepbaar.
Enkele vrijwilligers van de cluster Vlasserij zijn in contact gekomen met Sanny de Zoete,
’n kunstenares met damast, om volgend jaar ’n expositie met damast in te richten.
Met dank aan de Gemeente Moerdijk, is er bij de poort ’n nieuwe lantaarnpaal geplaatst,
die gaat werken met ’n schemerschakelaar, zodat we niet meer in het donker hoeven af
te sluiten.
Zaterdag 7 december is er weer ’n Kerstmarkt van 11 tot 17 uur.
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