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Kort verslag van de bestuursvergadering – 27 januari 2022 

Bestuur 

Vanuit de Museumvereniging, de Governace Code Cultuur, zou je als bestuurslid 

maximaal twee keer vier jaar in het bestuur zitting mogen hebben. Bij de herijking werd 

gesteld, dat onze zittingstermijn van drie keer vier jaar niet conform deze richtlijn is en 

zij dragen ons op dit aan te passen.  Het bestuur is van mening niet mee te gaan in de 

richtlijnen van de GCC, gezien het feit dat het steeds moeilijker wordt om geschikte 

kandidaten voor een bestuursfunctie te vinden en hebben besloten de zittingsduur van 

maximaal 12 jaar te handhaven. 

Dit jaar zijn vier bestuursleden aftredend en herkiesbaar, Bert Beulens, Wim Dekker, 

Wim Nelemans en Leo Kanters. Bert Beulens en Wim Dekker hebben aangegeven zich 

herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn van vier jaar. Met Leo Kanters moet nog 

een gesprek plaatsvinden. Wim Nelemans (Jet en Jan) stelt zich niet herkiesbaar en wil 

per 1 juli terugtreden. Zijn doelstelling om de scholen die afgehaakt waren terug te halen 

en dat alle scholen in de gemeente Moerdijk meedoen is bereikt. De procedure voor 

opvolging wordt in gang gezet. 

 

Dankzij enkele Corona tegemoetkomingen van het RVO, hebben we 2021 toch met een 

klein positief financieel resultaat kunnen afsluiten. 

 

Museum algemeen 

Door de Corona lock down heeft veel werk achterstand opgelopen. Zo ook de QR codes. 

Met de leverancier van de bordjes zijn de mogelijkheden doorgesproken. Enkele modellen 

worden nu gemaakt.  

Zo ook heeft onze afdeling maquettebouw veel thuis gewerkt aan onderdelen van de 

module “kalkoven”. De bouw vordert gestaag. Ga eens kijken als je toevallig in het 

museum bent. 

 

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. 

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. 

 

Op 1 maart gaan we weer open voor de individuele bezoeker, wat betekend dat er weer 

suppoostdiensten gedraaid moeten worden. 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. Nooit gedaan, er zijn altijd ervaren suppoosten, die je graag wegwijs willen 

helpen. 

 

Binnenkort worden de cilinders van de poort, ingang en werkplaats vervangen door 

veiligheidscilinders met bijpassende sleutels met certificaat. Deze kunnen alleen 

bijgemaakt worden met het bijbehorende certificaat. Houders van bestaande sleutels 

worden binnenkort opgeroepen om een nieuwe sleutel in ontvangst te nemen. 

mailto:info@vlasserij-suikermuseum.nl

