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Kort verslag van de bestuursvergadering – 23 januari 2020
Vrijwilligers
Tot ons vrijwilligers bestand is toegetreden Christ Tiberius (Vlas) en Jannie de Fijter
(Suiker). Wij wensen hen ’n fijne tijd toe als vrijwilliger in ons museum.
Op 18 november bereikte ons het droeve bericht dat Jan Krijnen was overleden. Jan was
van de oprichting af bij het museum betrokken.
Bas den Hollander heeft te kennen gegeven, dat hij om gezondheidsredenen stopt. Bas
heeft jarenlang als busgids vele van onze bezoekers de Brabantse westhoek laten zien.
Hij was de grondlegger van deze toer, waar veel gebruik van gemaakt wordt.
Bestuur
Zoals in het vorig verslag al vermeld vindt er op termijn ’n wijziging plaats in het
voorzitterschap. Na ’n inwerkperiode als Vice-Voorzitter zou Cor Harm Jan gaan
opvolgen. In goed overleg is besloten dit nu al te doen en is Cor per 23 januari 2020
benoemd als voorzitter van het bestuur. Wij wensen Cor veel succes in zijn nieuwe
functie toe en danken Harm Jan hartelijk voor de perfecte wijze waarop hij onze
organisatie geleid heeft.
De Bestuursvergaderingen van 30 april is verplaats naar 16 april.
In aansluiting op onze statuten is ’n Bestuursreglement opgesteld. Binnenkort is dit te
raadplegen op onze website en intranet.
Museum algemeen
Financieel gaat het goed met het museum. Het bezoekersaantal (3.534) is iets hoger
dan in 2018 (3.317). Dit is exclusief onze bezoekers aan de Streekproducten- en
Kerstmarkt.
Vanaf 9 december tot 3 januari is door veel vrijwilligers hard gewerkt om de vloeren van
’n nieuwe coating te voorzien. Het resultaat mag gezien worden. In de vlasserij is deze
vloer tevens voorzien van ’n antislip laag.
Hierna zijn de exposities opnieuw ingericht. In de vlasserij is door enkele kleine
aanpassingen extra ruimte gecreëerd in de gangen. De nieuwe LED-verlichting is
inmiddels gereed. We kunnen nu onze museumstukken veel beter uitlichten.
De aangekondigde expositie met damast van Sanny de Zoete, is uitgesteld tot 2021.
Zaterdag 15 februari van 14 tot ca. 16 uur willen we proosten op het nieuwe jaar,
kennismaken met onze nieuwe voorzitter en afscheid nemen van onze vrijwilligers, die
het afgelopen jaar gestopt zijn.
Studenten van Avans Hogeschool Breda gaan een tweetal onderzoeken doen. Een heeft
betrekking op onze ontvangstruimte en de andere op de presentatie van onze
museumstukken.
Op zaterdag 6 juni wordt weer onze jaarlijkse Streekproductenmarkt gehouden.
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