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Kort verslag van de bestuursvergadering – 1 juli 2020 

Vrijwilligers 

Zoals zovelen in onze omgeving, zitten ook onze vrijwilligers noodgedwongen thuis 

vanwege maatregelen door het Corona-virus. De meesten van ons behoren tot de 

risicogroep, dus je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Onze gezondheid gaat voor. 

Door versoepeling van deze regels zijn inmiddels weer verschillende vrijwilligers in kleine 

groepjes en op verschillende dagen begonnen met hun werkzaamheden voor het 

museum. We hanteren hierbij wel ’n registratie systeem, zodat we weten wie, wanneer 

en met wie in het museum geweest is. 

 

Bestuur 

Doordat Cor voorzitter is geworden, moesten we op zoek naar ’n nieuwe Vicevoorzitter.  

We hebben Ingrid Verkaik bereid gevonden deze taak op zich te nemen en is in de 

afgelopen vergadering ook als zodanig benoemd. Tevens wordt zij 2e secretaris, om over 

2 jaar Jos op te volgen, die dan zijn maximale zittingstermijn van 12 jaar heeft bereikt. 

Wij wensen Ingrid veel succes in beide functies. 

 

Museum algemeen 

Op 13 mei is het Bestuur kort bijeengeweest om de financiële gevolgen van de sluiting 

door het Corona-virus te bespreken en welke maatregelen er genomen moeten worden. 

We kunnen u gelukkig mededelen, dat we een gezonde  financiële basis hebben om de 

gemiste inkomstenderving te kunnen opvangen. Wel hebben we bij de Rijksdienst voor 

Ondernemers een tegemoetkoming in deze kosten aangevraagd. 

 

Het museum blijft voor bezoekers voorlopig tot 1 september gesloten. We kunnen bij 

groepen niet aan de 1,5 meter regel voldoen. In de bestuursvergadering van 20 augustus 

bekijken we dit opnieuw. Mogelijk is dan meer bekend of de maatregelen verder 

aangepast  worden. 

Ook zijn alle geplande activiteiten (waaronder onze Kerstmarkt) tot eind van het jaar 

afgelast. 

 

Het Jaarverslag en Financieel jaarverslag over 2019 staan inmiddels op onze website. 

Onder de tab “Vrijwilligers” kunt u inloggen op “Intranet”. Onder de tab “Bestuur” vindt u 

de verslagen. 

Bent u uw “Gebruikersnaam”  en/of  “Wachtwoord” vergeten, laat het dan even weten 

via ons emailadres info@vlasserij-suikermuseum.nl , dan helpen wij u verder. 

Overigens wordt er steeds meer informatie op intranet geplaatst, zoals “Wie is wie” 

overzicht, vrijwilligers informatie e.d. 
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