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Kort verslag van de bestuursvergadering – 1 september 2022 

Bestuur 

Op 20 juli kregen we bericht van Museumregister Nederland dat we geslaagd zijn voor de 

herijking van onze vermelding in het Museumregister. De komende 5 jaar mogen we 

weer met trots het predicaat “Geregistreerd Museum” voeren. Veel dank gaat uit naar de 

vrijwilligers, die aan dit resultaat hebben meegewerkt. 

 

Wim Nelemans is afgetreden als bestuurslid en clusterhoofd Jet & Jan. Winold Noordink is 

bereid gevonden om de taken van Wim over te nemen. Winold is benoemd tot nieuw 

bestuurslid en tevens clusterhoofd van Jet & Jan. Wij wensen Winold veel succes in deze 

functie en bedanken Wim voor zijn inzet voor Jet & Jan. Hij heeft in zijn bestuursperiode  

bijna alle scholen in de gemeente Moerdijk gemotiveerd gekregen om aan het Jet & Jan 

project deel te nemen.  

 

Het Jaarrekening over 2021 is vastgesteld. Binnenkort kan je het verslag vinden op onze 

website en intranet. 

 

De oproep in de “Moerdijkse Bode” heeft ca. 10 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Wij 

wensen de nieuwkomers van harte welkom en veel succes in hun werkzaamheden. 

 

Museum algemeen 

Alle bordjes met QR codes zijn opgehangen en de bijbehorende teksten van de 

audiofoons opnieuw ingesproken. Deze teksten worden ook gebruik bij de QR-codes. De 

komende week worden ze geïnstalleerd. We hebben dan drie mogelijkheden om het 

museum te bezoeken, namelijk met gids, audiofoon of via scannen van de QR-codes. 

 

Bij de module “kalkoven” zijn de afrondingswerkjes klaar en aangesloten aan de andere 

modules. Begonnen is met de voorbereidingen voor de bouw van de middenfabriek. 

 

Naast de ingang is een groot stuk betonplaat verwijderd bij het oplaadstation voor e-

bikes. Het is de bedoeling, dat hier de fietsenstalling komt. 

 

In opdracht van de gemeente Moerdijk en in samenwerking met Shell, is door een 

medewerker van Shell een energiescan uitgevoerd. Gewacht wordt op de rapportage en 

wat de aanbevelingen zijn ten aanzien van verwarming, zonnepanelen e.d. 

 

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. 

 

Op zaterdag 17 december staat van 11 tot 16 uur onze kerstmarkt gepland. Noteer deze 

datum alvast in uw agenda. 
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