Versie 1.1
Wat:
Verslag ledenvergadering vereniging Aaltense Musea
Wanneer: dinsdag 29 april 2019 om 19.30 uur
Waar:
museumcafé museum (Marktkamer)
Aanwezig: ongeveer 40 leden, directeur G. Brethouwer en bestuur vereniging Aaltense Musea
Afmelding: dhr. B.Stronks en mevr. Y. Wikkerink

1.

Opening.

Voorzitter G. de Ploeg opent de vergadering en heet iedereen welkom. (Tijdens deze
vergadering zullen de leden middels een PowerPointpresentatie meegenomen worden langs
de diverse agendapunten.)
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
▪ Opening (Welkom en Mededelingen)
▪ Vaststelling verslag ledenvergadering AM (16 april 2018)
▪ Stand van zaken beleid en bedrijfsvoering .
▪ (Wat waren vorig jaar onze plannen en wat is er van geworden?
▪ Het Jaarverslag / highlights 2018
▪ Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
▪ Bestuursverkiezing/samenstelling
▪ Rondvraag
PAUZE
▪ Louis Veldhuis en Gerrit Nijman lichten samen enkele verhalen uit van de razzia op
de kerken .
Een speciaal welkom aan de ereleden dhr. Hoefman en dhr. Bouwers.
Ook wordt stilgestaan bij de leden en vrijwilligers die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Dan wordt dhr. R. Nieman tot erelid gemaakt van de AM als waardering voor zijn jarenlange
inzet als bestuurslid en zijn rol op financieel vlak. Hij ontvangt hierbij het beeldje “Jan met de
Panne”.

2.

Vaststelling
verslag
ledenvergadering
16 april 2018

Het verslag van de ledenvergadering 2018 is op de website in te zien en ligt tevens deze
avond ter inzage. Verzocht wordt eventuele reacties binnen 2 weken toe te zenden naar de
secretaris. Onder voorbehoud van wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. Er zijn nadien
geen reacties ingekomen. Daarmee is het verslag vastgesteld.

3.

Wat is het NOM?

Er wordt een promotiefilm getoond waarin dansschool DanzArte uitbeeldt wat het Nationaal
Onderduikmuseum wil zijn. De film straalt de boodschap uit die we willen uitdragen. De
professionele en kunstzinnige manier waarop deze boodschap in dans vertaald wordt,
maakt indruk op de aanwezigen. De film zal gebruikt worden bij de herdenking/viering 4-5
mei.
Ze zal op de website van het Nationaal Onderduikmuseum geplaatst worden en via sociale
media verspreid gaan worden.

4.

Wat is er bereikt in
2019?

Onze voornemens:
•
“Nationaal Onderduikmuseum” heeft landelijke erkenning
•
“Erfgoed Aalten” als historische regionale context benutten
•
Richten op nieuwe doelgroepen en meer bezoekers
•
Bijdrage aan het gesprek over solidariteit in de samenleving
•
Onderduikmuseum opfrissen en professionaliseren
•
Escaperoom, museumcafé en dorpsboerderij als pijlers naar de toekomst gebruiken
•
Geldstromen creëren voor toekomstvastheid “De Vrienden van….

Er zijn in het jaar 2019 qua voornemens flinke resultaten behaald. Als parel in het geheel van
activiteiten mag de expositie “Vrouw als spil van het verzet” genoemd worden. Hierbij wordt
een filmpje getoond over kunstenares mevr. Zweerink die de portretten voor de tentoonstelling
heeft gemaakt.
De bezoekersaantallen stijgen. Een must is dat we hierin groeien om uiteindelijk als
museum te kunnen “overleven”. We kunnen dan ook terugkijken op een goed jaar.
Een uitdaging is hierbij het op niveau houden van ons vrijwilligersbestand, zowel kwalitatief
als kwantitatief daar bezoekersaantallen en activiteiten toenemen.

Directeur G. Brethouwer licht dit toe. We moeten uit lijfsbehoud en het kwalitatief goed
overbrengen van onze doelen de lat steeds hoger leggen. De kwaliteit waarmaken is een zorg.
Verhoging van deskundigheid en professionaliteit is een aandachtspunt. Er worden activiteiten
opgestart en werkgroepen opricht. Belangrijk is het om de juiste balans te vinden tussen dat
wat we willen zijn en de middelen die ons ter beschikking staan; wat is er mogelijk binnen de
organisatie?

5.

Jaarverslag 2019

Voorzitter G. de Ploeg toont aan de hand van een enkel beeld het inhoudelijk jaarverslag. Het
geeft een goed overzicht van de activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd. Het jaarverslag zelf
ligt ter inzage en is beschikbaar op de website.
6.

Financieel
Jaarverslag 2019.

Penningmeester W. Lensink licht financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 toe. Er zijn
hierop geen vragen of op- en aanmerkingen van de leden. Het bestuur wordt door de
ledenvergadering onder applaus décharge verleend. Daarmee is het financieel jaarverslag
2018 vastgesteld.

7.

Afscheid en
benoeming nieuwe
penningmeester.

F. Maarsing neemt afscheid als penningmeester van het bestuur van de Aaltense Musea.
Intussen heeft hij W. Lensink ingewerkt. De heer (Wilco) Lensink wordt tijdens deze
vergadering met goedkeuring van de leden benoemd tot nieuwe penningmeester.
F. Maarsing wordt hartelijk bedankt voor de actieve en professionele invulling van zijn taak
als penningmeester van de Aaltense Musea.
Verder wordt aangegeven dat dhr. Bussink zijn taken bij de Aaltense Musea en de VVV
moet gaan beperken. Voor hem zal een nieuwe kracht gevonden moeten worden.
8.

Rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9.

Einde vergadering

Voorzitter G. van de Ploeg bedankt de aanwezige leden voor het bijwonen van deze
vergadering.
Na afloop van de ledenvergadering is een presentatie gegeven over de razzia op Aaltense
kerken door de heren L. Veldhuis en G. Nijman.

