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VERENIGING VRIENDEN VAN HET NATIONAAL ONDERWIJSMUSEUM 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering op maandagmiddag 25 maart 2019,   aanvang 13.30 uur 

Onderwijsmuseum - Burgemeester de Raadtsingel 97, 3311 JG Dordrecht  
 
 
 

AGENDA 
 
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken 

 
2. Vaststelling verslag ledenvergadering 5 maart 2018      (bijlage 1) 

 
3. Jaarverslag 2018          (bijlage 2) 

 
4. Financiën: mondelinge toelichting door de penningmeester Joop Blaak  

4.1. Jaarrekening en balans 2018       (bijlage 3A-3B) 
4.2. Verlies- en winstrekening 2018        (bijlage 3C) 
4.3. Begroting 2019         (bijlage 3D) 
4.4. Verslag van de kascommissie 

 
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.  
 

6. Plannen van en voor de Vrienden in 2019:  
mondelinge toelichting door de voorzitter, Marianne Pas 

ma. 25 maart  Ledenvergadering en lezing door Jet Rijlaarsdam 
za. 25 mei  Vriendendag 
do. 14 november  Frits Huiskamplezing: een onderwerp over jeugdliteratuur. 

 
7. Samenwerking van de Vereniging van Vrienden van het Onderwijsmuseum met de  

Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs (BENGOO). 
Sinds 2018 kunnen studiedagen en andere activiteiten die voor de eigen leden worden georganiseerd worden 
bijgewoond door de leden van de andere vereniging. De eventuele kosten voor deelname zijn voor de leden 
van de beide verenigingen gelijk.  
In 2019 nodigt de BENGOO onze leden uit voor een studiemiddag in het Onderwijsmuseum op vrijdagmiddag 
10 mei aanstaande. Karel Van Nieuwenhuyse van de Universiteit van Leuven toont óf en hóe het koloniale 
verleden van België in Congo (ook na de onafhankelijkheid ) zichtbaar is vanaf 1945 in de leerboeken voor 
geschiedenis voor het voortgezet onderwijs.  
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Daarnaast zal Marleen Reichgelt van Universiteit van Nijmegen laten zien hoe foto’s kunnen helpen om meer 
zicht te krijgen op de opvoeding van kinderen in koloniën die ‘gemissioneerd’ werden. Zij richt zich met haar 
onderzoek op Nederlands-Nieuw-Guinea. 
U ontvangt de uitnodiging voor deze studiemiddag in uw mailbox.  
Via deze uitnodiging kunt u zich aanmelden.   
 

8. Samenwerking met Vriendenverenigingen van andere musea / UITNODIGING 
Onze vereniging is lid van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. De vriendenverenigingen die 
hierbij zijn aangesloten, willen het bezoek aan hun musea stimuleren. Er is een planning gemaakt voor 
vriendenbezoeken in de eerste helft van 2019. Het principe is: u komt op eigen gelegenheid naar het museum 
en betaalt het gebruikelijke entreegeld of met de Museumkaart. De leden van de vriendenvereniging van dat 
museum ontvangen u met een kopje koffie en geven aan hoe zij invulling geven aan het programma van het 
bezoek.  
U kunt zich tot twee weken vóór de datum van het bezoek aanmelden via ons eigen e-mailadres 
vrienden@onderwijsmuseum.nl. Wij informeren dan het museum dat u ontvangt.  
 

Datum Museum Plaats Max. website 

16 maart Elisabeth Weeshuis Culemborg 50 https://weeshuismuseum.nl/ 
 
 

13 april Museum Sjoel Elburg Elburg  https://sjoelelburg.nl/ 
 
 

11 mei Museum Gouda Gouda  https://www.museumgouda.nl/nl 
 
 

22 juni Nationaal Reddingmuseum  
Dorus Rijkers 

Den Helder 24 http://reddingmuseum.nl/wp/ 
 
 

 
 

9. Nieuws uit het museum: toelichting door Petra Reijnhoudt, waarnemend directeur van het museum. 
 
10. Rondvraag en sluiting. 
 
Deze agenda en de bijbehorende stukken staan op de website van het museum: 
https://www.onderwijsmuseum.nl/vrienden 
 

Na afloop van de ledenvergadering presenteert Jet van Rijlaarsdam:  
‘Want ik verlang zo zeer naar school’. 
 
Email:  vrienden@onderwijsmuseum.nl 
T 078 632 68 20  Joop Blaak – penningmeester  
T 06 10 88 46 74  Marianne Pas – voorzitter 
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