
9-7-2020 

 

 

 
                                  Nationaal Vlasserij-Suikermuseum 
                              Stoofdijk 1 A 
                              4791 SH Klundert 
                              Tel. 0168 401539 
                               E-mail: info@vlasserij-suikermuseum.nl 
                               Website: www.vlasserij-suikermuseum.nl 
                               Rabo: IBAN: NL21 RABO 0346 7462 56 
                               BIC code: RABONL2U 
                               KvK nr.: H20097300 

                  BTW nr. NL8087.47.605.B.01 

Kort verslag van de bestuursvergadering – 28 april 2022 

Bestuur 

Onze vrijwilliger Arie Remus is met Koningsdag gedecoreerd als Lid van de Orde van 

Oranje Nassau, vanwege zijn verdiensten voor onder andere ons museum. Wij feliciteren 

Arie met deze onderscheiding. 

 

In het vorig verslag hadden we vermeldt, dat vanuit de Museumvereniging, de 

Governace Code Cultuur, we als bestuurslid maximaal twee keer vier jaar in het bestuur 

zitting mogen nemen. Aan de Museumvereniging is toen doorgegeven, dat we de 

maximale zittingstermijn van 12 jaar wilden handhaven. De reactie van hen was, dat we 

dan niet voldeden aan norm 5 van de GCC en dat een permanente afwijking niet 

geaccepteerd werd. Hierdoor zou de herijking naar “Geregistreerd museum” in het 

gedrang komen. Om dit laatste te voorkomen heeft het bestuur besloten de bestuurs 

structuur te wijzigen. Er komt een bestuur van 3 of 4 personen (voorzitter, secretaris, 

penningmeester en vicevoorzitter) met een maximale zittingstermijn van 8 jaar. De 

overige bestuursleden krijgen de titel coördinator. Zij blijven deelnemen aan de 

bestuursvergaderingen, hebben geen maximale zittingstermijn meer en kunnen zelfs 

langer aanblijven. Deze wijziging zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.  

De Museumvereniging is inmiddels akkoord gegaan met deze wijziging. 

 

Wim Dekker, Bert Beulens en Leo Kanters zijn volgens het rooster aftredend en 

herkiesbaar. Zij hebben allen aangegeven door te willen gaan. Met algemene stemmen 

zijn zij herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Wim Nelemans heeft zich niet 

herkiesbaar gesteld. Uit een enquête onder de Jet en Jan vrijwilligers is Winold Noordink 

als meest genoemde kandidaat gekomen om Wim op te volgen. Winold is bereid 

clusterhoofd te worden met ondersteuning van anderen bij nevenactiviteiten. Wim blijft 

actief als vrijwilliger bij Jet en Jan. 

 

Het Jaarverslag over 2021 is vastgesteld. Binnenkort kan je het vinden op onze website. 

Omdat er nog geen kascontrole heeft plaatsgevonden, is het vaststellen van de 

Jaarrekening 2021 doorgeschoven naar de vergadering in juli. 

 

Gezien de sterk stijgend energiekosten, wordt een onderzoek gedaan naar het plaatsen 

van zonnepanelen. Ook de CV ketels, die al 20 jaar oud zijn, worden in dit onderzoek 

meegenomen 

 

Museum algemeen 

De leverancier is bezig om de bodjes met QR codes te maken. Ook worden de teksten 

van de audiofoons opnieuw ingesproken. Als beide klaar zijn kunnen ze in de exposities 

geïnstalleerd worden. 

 

De module “kalkoven” is vorige week naar de expositie gegaan. Hier moeten nog enkele 

afrondingswerkjes uitgevoerd worden. Begonnen is met de voorbereidingen voor de 

bouw van de middenfabriek. 
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Er komt steeds meer informatie op onze intranet site te staan.  

Via onze website https://www.vlasserij-suikermuseum.nl - onder de tab “Vrijwilligers” 

kunt u inloggen op “Intranet”. Gebruik vooral het voorvoegsel https://, omdat dat beter 

beveiligd werken is en het museum hiervoor een certificaat heeft. 

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. 

 

We zijn weer open voor bezoekers. Nu er nog maar weinig groepen komen moeten er 

veel suppoostdiensten gedraaid worden. Met veel moeite krijgen we de planning vol 

gemaakt. 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. 

 

De afgelopen twee jaar zijn er door Corona verschillende vrijwilligers afgehaakt en 

beginnen we bij sommige clusters krap te zitten. Er zijn al verschillende oproepen 

geplaatst in de regionale bladen, waar we gelukkig al enkele reacties op ontvangen 

hebben. Weet je in je omgeving iemand die graag vrijwilligerswerk wil doen bij ons 

museum, spoor hem dan aan om met ons contact op te nemen.  
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