Jaarvergadering Vereniging Het Museum 11 april 2017

In de ledenvergadering van 11 april 2017 zijn enkele ingrijpende maatregelen
genomen. Dit gebeurde voor het eerst in de Museumfabriek. Naar schatting
veertig leden woonden de vergadering bij.
Besloten werd jaarlijks niet meer één, maar twee ledenvergaderingen te
houden. In de vergadering in het najaar kan dan de begroting voor het
volgende jaar worden goedgekeurd en kunnen ook andere punten worden
besproken. Dit jaar zal in de vergadering ook een aanpassing van de statuten
worden besproken. Deze is noodzakelijk om deze statuten aan te passen aan
de feitelijke situatie. Gelijktijdig zal ook het huishoudelijk reglement in een
aangepaste uitvoering worden voorgelegd aan de leden. Aangenomen mag
worden dat deze vergadering niet door tweederde van de circa duizend leden
zal worden bijgewoond is een derde vergadering binnen een maand nodig om
besluiten te kunnen nemen.
Unaniem ging de vergadering akkoord met de verhoging van het
lidmaatschapsgeld van 20 euro naar 25 euro per gezin. Ook zal een
jeugdlidmaatschap worden ingesteld. De hoogte van het lidmaatschapsgeld
voor een jeugdlid bedraagt 10 euro. De verhoging van het lidmaatschapsgeld,
voor het eerst sinds vele jaren, is nodig om de hogere kosten te kunnen dekken
en de vereniging gezond te houden.
Besloten werd ook om vanaf de zomervakantie vrijwel alle activiteiten van het
VHM te laten plaatsvinden in de Museumfabriek. Deze locatie heeft zich
inmiddels bewezen als een uitstekende en goedkope locatie voor vrijwel alle
activiteiten. Er wordt gewerkt aan de aanschaf van betere geluidsapparatuur,
een nieuwe beamer en een scherm. De is mede mogelijk geworden door de
gulle bijdrage van een anonieme gever.
Zonder alle andere vrijwilligers te kort te willen doen prees de voorzitter nog
eens de inzet en prestatie van de bouwploeg, die inmiddels volop aan de slag is
in het museum aan de Meddosestraat. Dit museum zal over enkele weken
kunnen worden geopend. Aan de eerste expositie, over het werk van Gerrit
Komrij, wordt momenteel hard gewerkt. Geprezen werd ook de inzet en het

werk van Kathleen Richter. Na bijna een jaar actief te zijn geweest in de
Museumfabriek gaat zij ons 17 mei verlaten. Er wordt gewerkt aan een
oplossing.
De VHM kreeg ook drie nieuwe bestuursleden. Vrijwel unaniem werd besloten
Wim ter Haar, Jos Doppen en Ton Hoogenraad te benoemen tot bestuurslid.
Zoals bekend hebben Wim Scholtz en Jan Goorhuis het bestuur verlaten.
Het bestuur kreeg van de leden de opdracht te onderzoeken in hoeverre de
uitgifte van obligaties voor de VHM zinvol en haalbaar is en op welke wijze dat
kan worden gerealiseerd. In het najaar hoopt het bestuur met een voorstel te
kunnen komen. Na het aanbrengen van enkele kleine aanpassingen werden
zowel het financieel verslag als de begroting voor 2017 goedgekeurd.

Na afloop van de vergadering bleven veel leden nog even hangen voor een
drankje en een praatje en kon een goed geslaagde avond worden afgesloten.

