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Kort verslag van de bestuursvergadering – 17 juni 2021 

Bestuur 

Rinie Cullens heeft de taak van Bert Tanis, de planning van het museumbezoek, 

overgenomen. Zij valt onder het cluster Horeca en gaat rechtstreeks rapporteren aan het 

Dagelijks Bestuur. Het cluster Planning en Organisatie Museumbezoek wordt opgeheven. 

Het bestuur gaat daardoor terug naar 10 personen. 

 

Museum algemeen 

Vanwege de versoepelde Corona regels gaan we dinsdag 6 juli weer open voor de 

individuele bezoeker. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30–

17.00 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten.  

Voor groepen blijven we voorlopig nog gesloten, omdat de 1,5 meter nog van kracht is. 

Verwacht wordt dat eind augustus deze regel komt te vervallen, zodat we vanaf 1 

september ook voor groepen weer open kunnen. 

Geef je op als suppoost tijdens de openingstijden. Met 2 à 3 keer per jaar komen we een 

heel eind en komt het niet altijd op dezelfde vrijwilligers neer. 

 

De werkzaamheden in en rondom het museum worden weer opgepakt. De afgelopen 

periode heeft men echter niet stilgezeten en is in kleine groepjes regelmatig gewerkt. Zo 

is de zwingelkooi afgebouwd, het stofhok buiten voorzien van nieuwe betimmering en is 

de nooddeur in de vlasserij vervangen. In de suiker zijn de kasten geschilderd en is de 

laboratoriumtafel opnieuw ingericht. 

 

We hebben nog diverse machines in de loods staan, die we graag aan ons publiek zouden 

willen tonen. Onderzocht wordt om een stallingsruimte op het terrein te creëren. Ook de 

diverse landbouwgereedschappen die nu tegen de muur staan, zouden dan beter 

beschermd zijn. 

 

Op 15 juni heeft de audit voor de herijking van het Museum register plaatsgevonden.  

Rond oktober krijgen we bericht of we het predicaat “Geregistreerd Museum” mogen 

blijven voeren. 

 

Het Jaarverslag 2020 en Financieel Jaarverslag 2020 zijn goedgekeurd en zijn te vinden  

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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