Verslag Jaarvergadering Aaltense Musea dd. 18 april 2016.
1. Opening
Voorzitter heet 33 personen welkom. Afwezig met kennisgeving 17 personen. De agenda
wordt vastgesteld.
2. Mededelingen:
Stand van zaken: Freriksschure.
Wij hadden met de plannen van de Freriksschure al verder willen zijn. Echter door de vele
onderhanden projecten als hoornkamer, Textielkamer, ICT kamer van de vrijheid, Adlib,
kamer van de Vrijheid etc. hebben wij met de Freriksschuren even pas op de plaats
gemaakt. De grootte en complexheid van dit project verdient een stevig en onderbouwd
plan.
Inmiddels is dit project weer opgepakt. De secretaris Marjorie van Lith heeft inmiddels de
beschikbare gegevens e.d. geïnventariseerd. Willen we een kans maken het Total project
met subsidies te financieren is een business plan met een sluitende exploitatie
onontbeerlijk. a.s. Donderdag komt de Raad van Advies bijeen om samen met het bestuur
te praten over dromen over een invulling van de activiteiten in de nieuwe schuur. Onder
dromen wordt verstaan ‘Wat en Hoe’ zou passen. Uit al deze dromen wordt een bidbook
vastgesteld hetgeen als leidraad dient voor de ontwikkeling en financiering van dit project.
Wij als bestuur hopen in de loop van 2017 tot een opdracht tot verbouw te kunnen geven.
Dit betekent dat dan de totale kosten van plm. € 500.000,- middels subsidies en bijdragen
is gedekt.
Stand van zaken: Markt 12.
Afgelopen jaar heeft een stagiaire van de HAN Hoge School een inventarisatie gemaakt van
de te vervangen apparatuur (versleten) volgens de huidige maatstaven. Deze inventarisatie
is besproken met bureau ‘Tour to do’. Met dit bureau willen wij de mogelijkheid creëren
van een digitale rondleider met als uitgangspunt dat de individuele museumbezoeker
evenveel informatie kan verkrijgen als dat hij onder leiding van een gids een rondleiding
krijgt.
De bedoeling is dat de kamer van de Vrijheid wordt omgevormd naar een educatieve
Escape room, te gebruiken voor gezinnen en ook door jeugd. Deze Escape room is een
kamer die men alleen verlaten kan indien er opdrachten zijn uitgevoerd gebaseerd op de
geschiedenis van Markt 12 maar vertaald naar deze tijd. Met behulp van opdrachten
realiseer je je wat vrijheid is.

Stand van zaken: Markt 14.
In Markt 14 willen wij een museum café op bescheiden schaal gaan exploiteren. Niet
alleen voor de gezelligheid maar zeker ook om extra inkomsten te genereren voor het
museum. Aanvankelijk was er een plan samen met Estinea maar nu gaan we het uitvoeren
met eigen vrijwilligers. Ieder museum heeft een museum café.
Verder zijn wij bezig met het opzetten van de Buclo-pijpencollectie. De plannen zijn
gemaakt, de pijpen aanwezig, de interieurbouwer bezig met de vitrines en Jo Kal met de
inrichting. Ik ga ervan uit dat binnen afzienbare tijd de expositie Buclo collectie kan worden
geopend in de hoornkamer. Er waren opmerkingen dat Den Angang verwijderd was, echter
het presenteren van stoffen op die manier kon niet meer. Het is nu de textielkamer
geworden. Waar nu de geologische vondsten liggen komt een uitbreiding van de textiel.
We hebben ruim 10.000 stuks textiel en die verdienen het om tentoongesteld te worden.
Thea Schippers is hier drukdoende om hier invulling aan te geven. De zolderverdieping is
wat opgeruimd.
3. Notulen leden vergadering 2015
Zoals in de uitnodiging aangegeven liggen de notulen, het jaarverslag 2015 en de jaarcijfers
2015 en de begroting 2016 ter inzage. Er is een korte leespauze. Dit verslag wordt
tekstueel en naar aanleiding van blad voor blad behandelt.
De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris Marjorie van Lith.
4. Jaarverslag 2015
Ook dit verslag wordt blad voor blad tekstueel en naar aanleiding van behandelt.
De aanwezigen kunnen zich in dit jaarverslag vinden en het bestuur wordt voor het
gevoerde beleid in 2015 gedechargeerd.
5. Het financiële jaarverslag 2015 en de financiële begroting 2017
Het jaar 2015 is een goed jaar geweest voor de Aaltense Musea. De penningmeester Frank
Maarsingh geeft aan de hand van een power point presentatie inzicht in de jaarcijfers
geven. Het wordt een uitdaging om méér scholieren in huis te krijgen, meer educatie,
meer P.R. en naamsbekendheid te krijgen. De afhankelijkheid van incidentele giften en
projecten maakt ons kwetsbaar en er is geen ruimte voor onvoorziene lasten.
De vergadering gaat akkoord met de geproduceerde cijfers 2015 en de penningmeester
wordt gedechargeerd voor het financiële beleid.
6. Voorstel verhoging contributie naar minimaal € 20,-per jaar ingaande 1 jan. 2017.
Ondanks de goede cijfers vraagt het bestuur u toestemming de contributie te verhogen
van € 15,- per jaar naar € 20,- per jaar.
De reden is dat wij als museum achterop dreigen te raken met onze educatieve
mogelijkheden. Dit ondervinden we door het stagneren van het bezoek van de scholen.
Onze educatieve programma’s moeten vernieuwd en aangepast worden naar deze tijd.
M.a.w. nieuw elan. Om dit te realiseren willen wij voor 4 uur per week een educatief
medewerker(ster) aanstellen die deze klus gaat klaren. Binnen het museum is geen
vrijwilliger bekend met deze materie zodat we iemand van buiten moeten aantrekken.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verhoging. Opgemerkt wordt om meer
donateur te krijgen. In 2015 hebben met het digitaal gaan van de Panne 15 leden bedankt
en zijn er 10 nieuwe leden bijgekomen. Gevraagd wordt om rekening te houden met
alleenstaanden.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Herman Onnink, Aftredend en wel herkiesbaar Ada
Gussinklo. Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Ton de Vries . Ton is bereid om aan
te blijven tot het moment er een nieuwe voorzitter is gevonden. Op dit moment zijn er
twee personen benaderd maar het is nog niet duidelijk wie er voorzitter zal worden. De
vergadering wordt gevraagd om vooraf toestemming te geven voor de benoeming van een
van beide personen op voordracht van het bestuur. Dan hoeft er geen nieuwe
ledenvergadering bij een te worden geroepen en kan het bestuur door. Kan de vergadering
zich met dit voorstel verenigen? Vergadering gaat akkoord en voorzitter dankt Herman
voor de jaren in het bestuur. In april 2005 begon Herman met zijn bestuursfunctie, er
waren genoeg subsidiegelden en er was rekening gehouden met grote bezoekersaantallen.
Die stonden echter niet de eerste dag op de stoep. Herman zijn terrein waren de facilitaire
zaken. Het was ook mede Herman’s idee om van de Marktkamer kleine horeca te maken.
Herman heeft een groot netwerk in Aalten en toen het depot bij het Gemeentehuis op
korte termijn verplaatst moet worden zorgde Herman dat er een adres kwam waar alles
naar toe gebracht kon worden. Herman bedankt en fijn dat je vrijwilliger binnen het
museum blijft.
Herman geeft aan een goede tijd gehad te hebben met Hans de Graaf en Ton de Vries. Hij
zal later spreken over de tijd ervoor en erná.
Gerda dankt Ton voor het feit dat hij tijdelijk voorzitter blijft. Ton dankt alle vrijwilligers,
Jose, Diny, Gerda, Karin én Ria. Zonder hen het het niet mogelijk om het museum
draaiende te houden.
Nieuwe informatie bestuur: Al gauw na deze ledenvergadering stemde beide personen die
benaderd waren, toe om in het bestuur van het Museum plaats te nemen. Wij zijn blij dat
de heren Wim Mateman als algemeen bestuurslid en Gyula de Ploeg als voorzitter in het
bestuur zijn gekomen.
8. Rondvraag:
J.W.Bulsink heeft een vraag over de internationale samenwerking die genoemd is. De Raad
van Advies is half Nederlands en Duits, Platform Bredevoort Boekenstad en Bocholt, Kult
Cultuur historisch Centrum in Vreden, en het deelnemen aan het netwerk landelijke musea
40-45. Het accent geven aan Markt 12, Liberationroute, samenwerking met het Anne
Frankhuis, het meegaan dit jaar van Gerda naar Berlijn vanuit het netwerk 40-45 om
gedachten uit te wisselen hoe je de jeugd kan benaderen én de helft van de middelbare
scholen die ons bezoeken komen uit Duitsland.
Hans de Graaf geeft vanuit de Goastok het probleem aan dat er minder leerlingen uit
Aalten/Bredevoort gebruik maken van de Goastok. Hij wil graag overleg hierover.
Ab Tenkink stelt voor om het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag als
concept mee te sturen of op de website te plaatsen. Hier zal in het bestuur worden
meegenomen. Hierna is het een korte pauze met een drankje. Aansluitend vertelde Hans
de Graaf boeiend over Oud Bredevoort.
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