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VERENIGING VRIENDEN VAN HET NATIONAAL ONDERWIJSMUSEUM 
 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op maandag 5 maart 2018, Onderwijsmuseum - Burgemeester 
de Raadtsingel 97, 331 JG Dordrecht  
 
 
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken 
 
De voorzitter, Marianne Pas, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Voor deze 
vergadering hebben zich 14 leden aangemeld en er zijn 14 afmeldingen. Helaas moeten ook de bestuursleden 
Pim Bergmans en Tineke Drenthe verstek laten gaan.  Ze vraagt de aanwezige leden om na afloop van de verga-
dering de presentielijst te tekenen. 
 

 
2. Vaststelling verslag ledenvergadering 10 april 2017 (bijlage 1) 
 
Het verslag van de vergadering van 10 april 2017 wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd vast-
gesteld. N.a.v. een vraag van mevr. Bloemendal - Ter Horst het verslag merkt Tijs van Ruiten op dat het mu-
seum in het kader van de herdenking van de Onderwijspacificatie 1917 er t.b.v. scholen een interactief plat-
form is opgezet, waar uiteindelijk ongeveer de helft van alle scholen zal gaan deelnemen. Het totale project 
duurt 4-5 jaar. 

 
3. Jaarverslag 2017 (bijlage 2) 
 
Aan de hand van bijlage 2 en een PowerPointpresentaties licht de voorzitter de activiteiten van het afgelopen 
verenigingsjaar toe. Speciale dank gaat uit naar Dick van Gelswijk die bereid was op korte termijn in te springen 
en een presentatie te verzorgen over de armenschool in Haarlem.  
De voorzitter vraagt aan de leden om ideeën m.b.t. mogelijke activiteiten en onderwerpen voor lezingen door 
te geven aan het bestuur.  
 
4. Financiën (bijlages 3 en 4) 
 
Penningmeester Joop Blaak licht de financiële stukken aan de hand van de bijlages toe. De financiële situatie 
van de vereniging is goed, het eigen vermogen stijgt. Voor 2018 wordt een klein overschot verwacht. 
 
De kascommissie meldt bij monde van Cor den Boer dat zij op 26 februari heeft vastgesteld dat de stukken een 
getrouw beeld geven van de financiële situatie. De commissie adviseert de ledenvergadering om het bestuur 
decharge te verlenen. De vergadering stemt in met dit voorstel en keurt tevens de begroting voor 2018 goed. 
Op verzoek van de voorzitter verklaren Cor den Boer en Cor Post zich bereid om ook volgend jaar de kascom-
missie te vormen.  
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5. Samenstelling bestuur 
 
Zowel Marianne Pas als Tineke Drenthe zijn statutair aftredend. Beiden opteren voor een volgende termijn. 
Gerard Olthof is ook statutair aftredend, maar heeft verklaard niet herkiesbaar te zijn. In zijn plaats draagt het 
bestuur Diana Rozendaal voor als bestuurslid. Zij wil tevens het secretariaat op zich nemen. De vergadering 
stemt in met deze voorstellen van het bestuur. Marianne Pas bedankt Gerard Olthof voor zijn werkzaamheden 
en overhandigt hem een aardig attentie. 

 
6. Samenwerking met van de Vereniging van Vrienden van het Onderwijsmuseum met de Belgisch-Neder-

landse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs (bijlage 5) 
 
Het bestuur stelt een verdergaande samenwerking voor met de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Ge-
schiedenis van Opvoeding en Onderwijs. Het gaat hier om een kleine vereniging met ongeveer 60 leden, met 
wie ook in het verleden al activiteiten zijn ondernomen. Kern is dat de leden van de beide verenigingen zonder 
extra kosten mogen aansluiten bij elkaars lezingen. Aan de kleine groep mensen die lid is van beide verenigin-
gen wordt de vraag voorgelegd via welke vereniging zij LESSEN wensen te ontvangen. De vergadering stemt in 
met het voorstel van het bestuur. 
 

 
7. Plannen van en voor de Vrienden in 2018 
 
Marianne Pas geeft een toelichting bij de activiteiten van dit verenigingsjaar. Dadelijk zal Maartje Brattinga een 
lezing verzorgen, op 5 mei wordt er een zgn. museum dag (zie agendapunt 8) georganiseerd en op 8 oktober is 
er weer de Frits Hulskamplezing. 
 
 
8. Nieuws uit het museum 

 
Tijs van Ruiten, directeur van het museum, vertelt dat er een groeiende groep mensen het museum weet te 
vinden. Het doel was om in 2017 30.000 bezoekers te trekken. Dit aantal is met 1000 overschreden. Voor dit 
jaar mikt het museum op 33.000 bezoekers. Het uiteindelijke jaarlijkse bezoekersaantal zou op 40.000 moeten 
kunnen komen. Bijzonder is ook dat alle nieuwe ambtenaren van OCW in het kader van hun introductie ook 
een bezoek aan het museum brengen.  
Er staan voor dit jaar twee tentoonstellingen op de rol. De eerste start op 20 juni en gaat over rages op school. 
De tweede opent op 8 oktober en heeft de geschiedenis van het tekenonderwijs in brede zin als thema. Daar-
naast komen er enkele kleinere projecten, over de Dordtse Synode en over de Dordtse Montessorischool. 
Veel energie wordt gestoken in de digitalisering van de museumcollectie. De website van het museum is tijdens 
een internationale bijeenkomst te Berlijn gekozen als beste. Het is de bedoeling dat op den duur de collecties 
van de onderwijsmusea uit verschillende landen digitaal aan elkaar worden gekoppeld. Verder is het museum 
gevraagd een presentatie te verzorgen voor een groep internationale wetenschappers. Ook zal het Onderwijs-
museum weer aanwezig zijn bij de NOT en ten slotte krijgt het museum volgend jaar een opdracht van de On-
derwijsraad. Op financieel gebied verloopt alles voorspoedig. 
N.a.v. een vraag of het mogelijk is dat de vereniging iets kan schenken t.b.v. van de nieuw aan te leggen tuin, 
gaat de vergadering akkoord met het voorstel van Marianne Pas dat de vereniging iets blijvends zal schenken, 
net zoals dat is gebeurd bij de opening van het museumgebouw.  

 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Marianne Pas stelt voor om in de toekomst alle stukken voor de leden, dus ook de uitnodigingen voor de verga-
dering, digitaal te verzenden. Alleen als leden dat expliciet melden kunnen zij de uitnodiging nog per post ont-
vangen. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
Naar aanleiding van enkele vragen uit de zaal antwoordt Marianne Pas dat de vereniging geen ANBI-status 
heeft, zodat giften aan de vereniging fiscaal niet aftrekbaar zijn. Een onderzoek van enkele jaren geleden leidde 
tot de conclusie dat het aanvragen van die status veel rompslomp met zich zou meebrengen en weinig zou op-
brengen.  
Tijs van Ruiten meldt naar aanleiding van een vraag nog dat er op dit moment wordt gewerkt aan de schoor-
steen. De verwachting is dat in het najaar het project kan worden afgerond. 
Marianne Pas sluit onder dankzegging aan de leden de vergadering om 14.38.  


