Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum
Concept – vast te stellen in de ledenvergadering in 2020

maandag 25 maart 2019 | 13:30 uur

Aanwezig
18 leden (ongeveer 5% van de Vrienden). Afgemeld: Pim Brinkman (bestuur) en zeven Vrienden.

1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
De vergadering wordt geopend door Marianne Pas (voorzitter).

2. Vaststelling verslag ledenvergadering 5 maart 2018
Het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar wordt vastgesteld.

3. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag van 2018 wordt door de leden ongewijzigd vastgesteld.

4. Financiën: mondelinge toelichting door de penningmeester Joop Blaak
De financiële stukken zijn ongewijzigd vastgesteld. De kascommissie heeft een positief advies gegeven. De
algemene ledenvergadering heeft de penningmeester en het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde
financiële beleid in 2018.
De kascommissie voor de controle van de stukken over 2019 zal bestaan uit Cor den Boer en Cor den
Dopper.
Opmerking: “U begroot op 250 leden, maar er zijn er 240. Daarmee bent u precies uw overschot kwijt.”
Vraag: “Tot hoever zou het eigen vermogen moeten oplopen?”
Antwoord: “We bekijken dat als bestuur per jaar. We geven wel degelijk geld uit; dit jaar bijvoorbeeld aan
tuinmeubilair als cadeau aan het museum.”
Vraag: “Hoeveel Vrienden komen er naar het museum? Heeft de verhuizing daar invloed op gehad?”
Antwoord: “Dat is niet na te gaan, omdat veel Vrienden niet met de Vriendenkaart, maar met de
museumkaart naar binnen gaan.”

5. Samenstelling bestuur
Voorzitter: Marianne Pas, benoemd tot 2021
Secretaris: Diana Rozendaal, benoemd tot 2021
Penningmeester: Joop Blaak, benoemd tot 2020
Lid: Tineke Drenthe, benoemd tot 2021
Lid: Pim Brinkman, benoemd tot 2020
De leden van het bestuur zijn voor drie jaar benoemd door de ledenvergadering.
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6. Plannen van en voor de Vrienden in 2019
maandag 25 maart:
zaterdag 25 mei:
donderdag 14 november:

ledenvergadering en lezing door Jet Rijlaarsdam
Vriendendag
Frits Huiskamplezing (over jeugdliteratuur)

Vraag (via de mail): “Kunnen we op een ander moment vergaderen i.v.m. werkende mensen?”
Antwoord: de aanwezigen staan daarvoor open, bijvoorbeeld op zaterdag een korte vergadering en daarna
een programma. (In de avonduren is geen optie, want dan is het museum dicht).

7. Samenwerking tussen VNOM en BENGOO
BENGOO = Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs
Sinds 2018 kunnen activiteiten die voor de eigen leden worden georganiseerd onder dezelfde voorwaarden
worden bijgewoond door de leden van beide verenigingen. Op vrijdag 10 mei organiseert de BENGOO een
studiemiddag in het Onderwijsmuseum. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging per mail.

8. Samenwerking met Vriendenverenigingen van andere musea / UITNODIGING
Onze vereniging is lid van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Gezamenlijk willen we het
museumbezoek stimuleren en daarom organiseren de verschillende musea een programma voor de leden
van andere vriendenverenigingen. De leden van de Vrienden van Onderwijsmuseum zijn daarbij van harte
welkom. Wij zullen u hierover per mail informeren.
2019
16 maart

museum
Elisabeth Weeshuis

plaats
Culemborg

website
www.weeshuismuseum.nl

13 april

Museum Sjoel Elburg

Elburg

www.sjoelelburg.nl

11 mei

Museum Gouda

Gouda

www.museumgouda.nl

22 juni

Reddingsmuseum Dorus Rijkers

Den Helder

www.reddingsmuseum.nl

9. Nieuws uit het museum
Petra Reijnhoudt is de nieuwe directeur van het Onderwijsmuseum. Zij stelt zich aan de ledenvergadering
voor. Momenteel loopt de tentoonstelling In Perspectief. Tentoonstellingen in voorbereiding: eerst over de
Bosatlas (i.s.m. het GRID Grafisch Museum in Groningen en uitgeverij Wolters-Noordhoff) en daarna over
het onderwijs in Suriname en de Nederlandse koloniën. Tevens werkt het museum aan een herijking van
de vaste opstelling. Er zijn maandelijkse lezingen, praatjes bij een object, taxatiemiddagen etc. De Vrienden
zijn altijd welkom!
Vraag: “Is er nog nieuws over de historische schoorsteen die op het dak zou worden geplaatst?”
Antwoord: “Delen zijn gereed gemaakt door studenten. Om er een technisch deugdelijk geheel van te
maken is er een architect ingeschakeld. De datum van plaatsing is nog niet definitief. Daarna volgt
renovatie van de zonwering, zodat de commissarissenzaal beter verduisterd kan worden.”

10. Rondvraag en sluiting.
Geen vragen. Na afloop geeft Jet Rijlaarsdam een lezing over Openbaar lager onderwijs in Schoonoven in
de tweede helft van de negentiende eeuw.
Diana Rozendaal, Dordrecht, 19 april 2019.
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