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Kort verslag van de bestuursvergadering – 21 oktober 2021
Bestuur
Simon Hamelink heeft om persoonlijke redenen afscheid genomen als vrijwilliger.
Besloten is de cluster Multimedia op te heffen. Astrid van Velsen gaat de groep
“mediatheek” aansturen en Volkert Goede de groep “multimedia”. Beiden gaan
rechtstreeks rapporteren aan het Dagelijks Bestuur. Het bestuur gaat daardoor terug
naar 9 personen.
Jos Huijbrechts was aftreden en herkiesbaar. Hij is met algemene stemmen herkozen als
secretaris voor zijn laatste periode van 2 jaar.
Museum algemeen
Van het Museum Register hebben we inmiddels bericht ontvangen met opmerkingen over
de audit van 15 juni. Tot begin februari hebben we de mogelijkheid om deze aanvullingen
in te leveren.
Omdat we steeds meer aanvragen van grotere groepen krijgen, hebben we studenten
van AVANS Hogeschool Breda gevraagd om een onderzoek te doen naar een derde
activiteit/expositie en een mogelijke uitbreiding met een nieuwe ontvangstruimte. In vier
groepen zijn zij aan de slag gegaan en tijdens de eindpresentatie waren we verbaasd
over wat ze allemaal bedacht en uitgewerkt hadden. De komende tijd gaan we een en
ander op Intranet presenteren.
De teksten van onze audiofoons worden opnieuw ingesproken en de nummerbordjes
vernieuwd. Deze worden dan ook voorzien van QR-codes, die met je mobiele telefoon te
scannen zijn, zodat je hetzelfde verhaal te horen krijgt als met een audiofoon. Ook korte
filmpjes kan je dan bekijken.
Kijk ook eens op onze website. Deze wordt regelmatig aangepast en vernieuwd. Heb je
ideeën over onze website geef deze dan door aan de afdeling Multimedia.
Misschien ontvang je ook regelmatig fake email, bijvoorbeeld van de bank. Op Intranet
wordt onder “Nieuw op intranet” hier uitgebreid op ingegaan over wat je wel en niet moet
doen. 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.
Onze planning heeft regelmatig grote problemen om de suppoostdiensten in te vullen
Geef je ook eens 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. Je hoeft dit
niet alleen te doen, je bent altijd met z’n tweeën.
De afgelopen periode is gewerkt aan verbetering van de afzuiging van de toiletgroep, is
het hek bij de oprit naar de ingang aangepast en is de verlichting van de noodtrap op de
eerste verdieping verbeterd.
Van het slot van de ingang zijn we op zoek naar de originele sleutel. Dit is er een met
een productienummer erop. Heb je zo’n sleutel neem dan contact op met Leo Kanters.
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