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Kort verslag van de bestuursvergadering – 20 augustus 2020 

Vrijwilligers 

Inmiddels wordt in kleine groepjes op verschillende dagen weer gewerkt in het museum, 

waarbij we proberen rustig de draad weer op te pakken met in achtneming van de regels.  

We hanteren hierbij wel ’n registratie systeem, zodat we weten wie, wanneer en met wie 

in het museum geweest is. 

 

Bestuur 

Volgens het “Rooster van aftreden” zijn Miranda Keller en Bert Tanis aftredend en 

herkiesbaar. Miranda heeft zich herkiesbaar gesteld en is her verkozen voor ’n termijn 

van 4 jaar. Bert heeft aangegeven om persoonlijke en gezondheidsredenen te willen 

stoppen met zijn taak Planning en Organisatie Museumbezoek. We moeten dus voor Bert 

op zoek naar ’n opvolger(ster). Heb je interesse laat het ons dan weten 

 

Museum algemeen 

Van de Rijksdienst voor Ondernemers hebben we ‘n tegemoetkoming in de schade door 

COVID-19 ontvangen. 

 

Zoals we je inmiddels al hebben geïnformeerd, gaan we per 15 september weer open 

voor de individuele bezoeker. We hebben hiervoor verschillende aanpassingen 

aangebracht, zodat verantwoord bezoek mogelijk is.  

De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 – 17.00 uur. Zondag en 

maandag zijn we gesloten. We hopen dat we hierdoor weer wat inkomsten kunnen 

genereren.  

Voor groepen blijven we voorlopig nog gesloten. 

 

Toen het mogelijk werd om weer in het museum te gaan werken, zijn enkele vrijwilligers 

begonnen met het opbouwen van de zwingelkooi. Deze was in de werkplaats in panelen 

gereed gemaakt. Momenteel wordt hij afgewerkt. Het ziet er prachtig en authentiek uit. 

 

Kijk voor actuele informatie geregeld op onze website. Onder de tab “Vrijwilligers” kunt u 

inloggen op “Intranet”.  

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. 
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