Conceptnotulen ledenvergadering Vereniging Het Museum (VHM) op dinsdag,
d.d. 10 april 2018.
Aanwezig: R.A.Brongers, A.G.C.Brouwer- Boekschoten, A.H.M.Catau, J.Doppen,
J.Dijk, G.J.A.Eppingbroek, W.Eijkman, L. Eijkman, W. ter Haar, A.B.Hoogenraad,
S.Kemeling, J.Korthout, H.van Lith, W.J.Putto, G.W.B.Ruiter, J.W.Scholtz, C.A.
van der Sluis, H.J.M.van Swaaij, J.de Vries, C.J.A.de Vries-van Kempen,
J.H.Winkelhorst,
(# 21)
Afwezig met kennisgeving: de heer en mevrouw Bilderbeek, M.G.N.de Pree,
W.Vermeij, de beleidsambtenaar der gemeente: R.Ansink en wethouder:
H.J.G.Gommers.
1. Opening.
De voorzitter H.van Lith opent deze ledenvergadering van VHM en heet
de aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter vraagt aan het begin van deze vergadering aandacht voor
een aantal zaken.
 Op zaterdag, d.d. 2 december jl. is ons erelid Gerrit ter Haar
overleden. Bij VHM raakte hij betrokken bij het sluiten van
textielfabriek De Batavier in 1989. Samen met textielwerknemer
Willy Eijkman slaagde hij er in bijzondere voorwerpen uit De Batavier
te redden. Hiertoe behoorde ook een aantal oude bedrijfsfilms, uniek
materiaal dat nu tot het bezit van Het Museum behoort. Samen met
Henk Mentink en Freek ter Weeme vormde Gerrit ter Haar de fotoen filmwerkgroep van Vereniging Het Museum. De films werden
afwisselend jaar voor jaar gedraaid en vormden daarmee de
ruggengraat van de druk bezette filmavonden van Het Museum. Toen
Gerrit 80 jaar werd, besloot hij met de meeste activiteiten te stoppen.
Dit was voortaan het werk van Willy Eijkman, die de films ook nog
eens gedigitaliseerde! .
Gerrit ter Haar is 91 jaar oud geworden.
 Op zondag, d.d. 17 december jl. is Henk Jansen overleden. Hij was
vroeger werkzaam bij Meijerink & Zn, later luidde de naam Seahorse,
en kende daar iedereen. Willy Eijkman heeft hem een tijdje geleden
geïnteresseerd om eens in de Museumfabriek te komen kijken en
heeft daarna zijn kennis van namen van mensen in de fotoboeken van
Meijerink gebruikt om deze namen heel nauwgezet aan de
gefotografeerde personen te koppelen.
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Hij kwam graag op donderdagmiddag in de Museumfabriek omdat de
goede sfeer en de gezelligheid hem zeer aanspraken. Ik zag hem vaak
rustig achter de nodige boeken en papieren zitten werken. Helaas was
het hem niet gegeven om de hele klus af te maken.
Henk Jansen is 79 jaar geworden.
 Zoals u in het Museum Nieuws heeft kunnen lezen, heeft Tienke
Brouwer besloten om te stoppen als voorzitter en als bestuurslid van
de Stichting Exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk. Als
voorzitter wordt zij opgevolgd door Fons Catau. Een woord van
welkom aan Fons, die voor het eerst aan deze ledenvergadering
deelneemt.
Bij deze gelegenheid wil de voorzitter graag even stilstaan bij alles wat
Tienke Brouwer voor VHM heeft gedaan én nog doet. Tienke was
enige jaren voorzitter van VHM in een wel zeer moeilijke tijd en nu is
zij nog actief betrokken bij o.m. Oral History en het belevenismuseum
Wereld van Wenters. Eveneens bij de contacten met Sixtina Harris en
Johanna Reiss (die op 25 april a.s. haar eigen tentoonstelling komt
openen.) Om nog maar eens even een paar activiteiten van Tienke op
te benoemen, die zij nog steeds voor VHM doet.
Bovendien heeft Tienke, aldus de voorzitter, hem de afgelopen twee
jaar regelmatig met raad en daad bijgestaan om hem in te werken in
de soms merkwaardige wereld van VHM. Waaraan hij veel te danken
heeft gehad.
De voorzitter besluit zijn dankwoord met het overhandigen van een
bos bloemen. Dit als een symbolisch cadeau voor alles wat Tienke
voor VHM heeft gedaan.
2. Vaststellen agenda.
De heer J.de Vries: verzoekt het verslag van de kascommissie als aparte
agendapunt toe te voegen. Dit wordt dan toegevoegd bij agendapunt 6
als sub c.
Agendapunt 6 wordt dan in zijn geheel onderverdeeld in a, b, c, d, e en f.
Verder geen op – en aanmerkingen. Aldus wordt de agenda vastgesteld.
3. Ingekomen stukken/mededelingen.
 VHM gaat een grote tentoonstelling met werken van Max van Dam
houden in samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum
Aalten en de beide synagogen in Winterswijk en Aalten.
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 Deze tentoonstelling wordt geopend op vrijdagmiddag d.d. 1 juni
door de Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, mevrouw Josan
Meijers.
Deze middag betreft alleen voor genodigden. Deze tentoonstelling
past mooi in het kader van het Jaar van Verzet. ( 2018 ).
 Vereniging Het Museum heeft inmiddels de beschikking over
ongeveer 450 (!) werken van Max van Dam en heeft daarmee de
grootste Van Dam-collectie ter wereld in haar bezit. VHM heeft veel
werken van Professor Hemelrijk ontvangen. Professor Hemelrijk ( 92
jaar ) is vermoedelijk de nog enige levende persoon die Max van Dam
goed heeft gekend. Hij is de hoofdpersoon in een documentaire
waarin geïnterviewd wordt.
Deze collectie is van de vereniging, dus ook in feite van de leden.
Vanaf half oktober zal een deel van de tentoongestelde werken te
zien zijn in Wlodawa nabij Sobibor (Polen). De joodse kunstschilder
Max van Dam is immers in 1910 in Winterswijk geboren en in 1943 op
33 jarige leeftijd in het vernietigingskamp Sobibor vermoord. De
provincie Gelderland, het vfonds ( het Nationaal Fonds voor Vrede,
Vrijheid en Veteranenzorg ) en de gemeente Winterswijk hebben
totaal € 51.000,00 subsidie toegezegd, waaruit we alle kosten kunnen
betalen. Er was nog op een beetje meer subsidie gerekend, maar dat
betekent alleen dat hier en daar iets soberder zal moeten worden
georganiseerd. De voorzitter plaatst toch nog wel de opmerking dat
het de nodige moeite heeft gekost om deze subsidies binnen te
krijgen.
Vanaf vandaag kunnen de leden van onze vereniging al in de Wereld
van Wenters genieten van de eerste fase van deze expositie over Max
van Dam! De voorzitter adviseert de aanwezige leden daarom ook
vooral daar te gaan kijken.
Ook in het kader van het Jaar van Verzet passen onze
tentoonstellingen over Johanna Reiss ( Annie de Leeuw ), tante Riek
en Gradus Kobus.
Voor deze tentoonstelling zijn we nog op zoek naar leden en
vrijwilligers in de maand mei bereid zijn op vrijdag en in het weekend
in de Museumfabriek aanwezig zijn om bezoekers te verwelkomen.
De voorzitter doet hiervoor graag een beroep op de aanwezige leden
die zich beschikbaar willen stellen.
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Zij kunnen zich dan opgeven bij de bestuursleden. Wij verwachten in
het bijzonder in het weekend ook Duitse bezoekers, die we niet willen
teleurstellen.
 Ingekomen is een brief van de heer G.W.B. Ruiter, lid van en
vrijwilliger bij VHM. Voordat hij deze brief schreef, heeft hij de
voorzitter een wat uitgebreidere brief gestuurd waarop de voorzitter
in enkele telefoongesprekken heeft gereageerd. Tevens heeft hij met
betrokkenen gesproken.
De heer Ruiter verzoekt de voorzitter, alvorens deze de brief gaat
voorlezen, of hij de aanwezige leden een kopie hiervan mag
overhandigen. Nadat dit gebeurd is leest de voorzitter de inhoud van
deze brief voor.
De voorzitter vraagt daarna wie het woord hierover wil voeren.
Hierop volgt geen reactie waarop de vergadering besluit deze brief
voor kennisgeving aan te nemen.
4. Notulen ledenvergadering d.d. 14 november 2017
 Vaststellen tekst.
- Onder aan bladzijde 3/4, de laatste regel, staat notulen i.p.v.
statuten. Dit wordt aangepast.
 De notulen zijn hiermee vastgesteld onder dankzegging aan de
notulist: A.B.Hoogenraad.
 Opmerkingen naar aanleiding van de notulen ( voor zover niet
geagendeerd.)
De voorzitter merkt dat de statuten op 21 februari jl. bij de notaris
zijn gepasseerd en de heren J.H. Winkelhorst en H.van Lith hun
handtekening hebben geplaatst.
Mevrouw Van der Sluis: Het toesturen van de notulen? Naast het
plaatsen in het Museum Nieuws en op de website kunnen de leden
met opgaaf van hun e-mailadres deze ontvangen.
Mevrouw L. Eijkman: Wanneer wordt het jaarverslag ons digitaal
toegestuurd? In het Museum Nieuws heeft u kunnen lezen dat het
jaarverslag ter inzage ligt vanaf 26 maart jl.
Johan Winkelhorst merkt op dat het doorsturen van het jaarverslag
2017 naar een aantal leden niet juist is geschied. Hiervan zijn een
aantal teruggestuurd. Deze hadden aansluitend moeten worden
doorgestuurd. Zij krijgen dit alsnog digitaal doorgezonden.
Degenen, die hier aanwezig zijn en ook nog geen jaarverslag hebben
ontvangen, krijgen dit eveneens alsnog via hun opgegeven emailadres toegezonden.
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Verder geen op- en of aanmerkingen dan zijn hiermee de notulen
vastgesteld
5. Jaarverslag 2017
Geen inhoudelijke aan- en of opmerkingen. Dan is dit jaarverslag 2017
hiermee vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag 2017.
a. De penningmeester, Henk van Swaaij geeft een toelichting op het
financieel jaarverslag 2017.
In het jaar 2016 heeft VHM een klein negatief resultaat gehad. Voor
dit jaar geldt een klein positief resultaat van € 876,00. Door
investeringen in het jaar 2017 in zowel de Wereld van Wenters als in
de Museumfabriek hebben we voor het eerst te maken van
afschrijvingskosten. In de Wereld van Wenters zal in de komende
jaren nog een bedrag van € 22.000,00 geïnvesteerd gaan worden.
Waardoor ook in het komend jaar de afschrijvingskosten zullen
toenemen. De schade als gevolg van de inbraak die in juni vorig jaar
heeft plaatsgevonden in de Wereld van Wenters en waarbij
apparatuur is ontvreemd komen voor een gedeelte voor rekening van
de stichting en de vereniging. T.w. € 1.500,00. De
verzekeringsmaatschappij vergoedt maar 50% van de geleden schade.
Deze bedragen zijn niet opgenomen in de cijfers van 2017.
Tijdens de ledenvergadering van 11 april 2017 is besloten het
contributiebedrag per 1 januari van dit jaar te verhogen van € 20,00
naar € 25,00. Dan een opmerking over reservering vermogen: De
investering Belevenismuseum Meddosestraat.
Betreft nog het resterend bedrag van de investering aldaar.
De lening exploitatie wordt jaarlijks met € 5.000,00 afgelost. Het
betreft een lening van de vereniging aan de stichting. De aflossing
wordt verrekend met de gebruiksvergoeding van de stichting in de
museumfabriek. De rente over de lening wordt weer bij de lening bij
opgeteld.
Dan staat er nog een post vermeld Expositie Max van Dam Sobibor;
t.w. € 25.000,00. De provincie subsidieert de vereniging voor die
expositie. Het geld is al ontvangen. Deze post is daarom opgenomen
in reservering vermogen.
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b. Vragen naar aanleiding van het financieel jaarverslag.
Mevrouw L.Eijkman: Heeft VHM de investering gedaan voor de
Meddosestraat? Inderdaad, VHM heeft besloten in het jaar 2016 om
€ 30.000,00 te investeren in de Meddosestraat in roerende zaken.
c. Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit heer J. de Vries en mevrouw
W.Bilderbeek-Lammers verklaart het financieel jaarverslag op 6 april
2018 te hebben gecontroleerd.
Gecontroleerd zijn:
- De bankafschriften en ingediende declaraties over het jaar 2017.
- De financiële jaarrekening 2017.
- De begroting 2018.
In deze documenten is de kascommissie geen onregelmatigheden
tegengekomen. Met dank aan de penningmeester voor de perfecte
boekhouding.
d. De kascommissie adviseert de leden het bestuur van de vereniging i.c.
de penningmeester Henk van Swaaij decharge te verlenen en de
jaarrekening 2017 goed te keuren.
e. Hiermede is het gehele jaarverslag 2017; inclusief het financieel
verslag zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd en vastgesteld
De voorzitter dankt de kascommissie bestaande uit de heer de Vries
en mevrouw W.Bilderbeek-Lammers voor hun onderzoek. En dankt
de penningmeester voor zijn geleverde werkzaamheden.
f. Benoeming kascommissie 2018. Mevrouw W.Bilderbeek-Lammers is
vorig jaar benoemd voor de kascommissie. Zij heeft echter te kennen
gegeven haar functie in deze te willen beëindigen daar zij te weinig
kennis op het gebied van financiële zaken heeft.
De heer de Vries geeft ook aan terug te willen treden.
De heer H. Donderwinkel is plaatsvervangend lid. Hiervoor dient een
ander lid van VHM benoemd te worden. De voorzitter doet een
dringend verzoek aan de aanwezigen leden om zich beschikbaar te
stellen als lid van de kascommissie.
De heer W.J.Putto geeft zich hierna op lid van de kascommissie. Hij
wel merkt op dat dit punt niet de agenda zodanig vermeld werd dat er
nieuwe leden van de kascommissie benoemd zouden moeten
worden. En dat hij zich dan niet in deze materie heeft kunnen
voorbereiden.
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De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van de
mevrouw W. Bilderbeek-Lammers en de heer W.J.Putto als leden van
de kascommissie.
De voorzitter merkt op dat, zoals de heer de Vries ook al voorstelde,
dit dan in de agenda van de komende ledenvergadering in april 2019
als een apart agendapunt op te voeren t.w. decharge penningmeester
en benoeming kascommissie.
In het Museum Nieuws staat de agenda van de geplande
ledenvergadering volledig vermeld zodat een ieder daar kennis van
kan nemen. Indien de e-mailadressen van de leden bekend zijn krijgen
zij in de toekomst tevens de agenda toegestuurd.
Ook worden dit soort gegevens vermeld op de website van VHM met
tevens verwijzing naar deze website in het Museum Nieuws.
De heer G.J.A. Eppingbroek stelt voor ter verduidelijking van het
geheel een hele pagina in het Museum Nieuws daarvoor te gebruiken
en in een wat groter lettertype.
De voorzitter stelt voor deze suggestie onder de aandacht van de
volledig aanwezige redactie van het Museum Nieuws te brengen.
Het bestuur bemoeit zich niet inhoudelijk met het Museum Nieuws.
Mevrouw T.Brouwer: Stelt voor om de ledenvergadering op een
aantal facetten aantrekkelijk te maken.
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp in de komende
bestuursvergadering aan de orde zal komen.
7. Rondvraag.
De heer de Vries : Mevrouw Bilderbeek heeft mij verzocht het volgende
onder uw aandacht te brengen. Zij vindt het belangrijk dat niet alleen het
dagelijks bestuur in ons tijdschrift benoemd wordt doch het voltallig
bestuur.
Zodat de leden een duidelijk overzicht welke taken de overige
bestuursleden hebben. De voorzitter vindt dit een goed voorstel en geeft
dit door aan de redactie van het Museum Nieuws.
10.Datum volgende ledenvergadering: dinsdag, d.d. 13 november 2018
Met o.a. de begroting 2019 en hopelijk daaraan toegevoegd het
huishoudelijk reglement.
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11.Sluiting.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun bijdrage
aan deze ledenvergadering. Ziet hun graag terug op de komende
ledenvergadering van 13 november a.s. en sluit deze vergadering.
Notulist: Ton Hoogenraad
Voorzitter: Ir. H.van Lith

Secretaris:

Th/dd.29.5.’18/28.6.’18
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