
 
 
 
 
 

VERENIGING VRIENDEN VAN HET NATIONAAL ONDERWIJSMUSEUM 
 
 

VERSLAG van de algemene ledenvergadering op maandag 10 april 2017 
Aanwezig zijn 22 leden; 10 leden stuurden een bericht van verhindering. 
 
 
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken 
De voorzitter, mevr. Marianne Pas, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 
geen speciale mededelingen of ingekomen stukken. 
 
 
2. Vaststelling verslag ledenvergadering 14 maart 2016 
De heer Van Middelkoop merkt op dat hij vermeldingen als een lid geeft aan of een lid brengt naar 
voren minder gelukkig vindt. Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. Jaarverslag 2015  
In het afgelopen verenigingsjaar is het ledental gegroeid van 231 naar 244. De vereniging heeft zich 
actief laten zien bij diverse gebeurtenissen, waar mogelijk ondersteund door de activiteitencommis-
sie en veelal in samenwerking met de vele vrijwilligers van het museum. Het aantal voordelen dat 
leden genieten is toegenomen. Nieuw is dat scholen die lid zijn 20% korting krijgen op educatieve 
activiteiten. 
Op 16 maart 2016 werd de documentaire At home in the world vertoond en op 8 juli volgde de ope-
ning van de tentoonstelling Strijd!, waarbij de leden een voorpresentatie konden bijwonen. De Frits 
Huiskamplezing werd op 21 november verzorgd door Jacques Dane onder de titel De Tweede We-
reldoorlog in het klaslokaal. Daarnaast is Lessen twee keer verschenen en woonden vertegenwoordi-
gers van het bestuur de jaarvergadering bij de van landelijke federatie van vriendenverenigingen van 
musea. Ten slotte is in het museum een museumkoor van start gegaan, met een bescheiden financi-
ele bijdrage van het bestuur. 
 
 
4. Financiën: jaarrekening en balans 2016, verlies- en winstrekening 2016, begroting 2017 en ver-

slag van de kascommissie 
Penningmeester Joop Blaak geeft een korte toelichting bij de jaarrekening en balans 2016, de verlies- 
en winstrekening over 2016 en de begroting voor 2017. Stevig waren de kosten (€ 1425,-) die we 
aantreffen op de jaarrekening voor de wervingsfolder, maar door gebruik te maken van de mailing 
van de onderwijsinspectie kon de vereniging op deze manier wel alle 10.000 scholen in het land be-



reiken. Als het bestuur dit op de reguliere wijze had willen doen, zou er een bedrag van minimaal € 
7000,-  nodig zijn geweest. Desondanks is er een positief jaarresultaat van € 593,-. 
De kascommissie bestaande uit Jo Thijssen en Cor den Boer laten weten, dat de gepresenteerde cij-
fers een goed en juist beeld geven. Zij adviseren de vergadering om het bestuur decharge te verle-
nen, wat vervolgens gebeurt. Voor het jaar 2017 zal de kascommissie bestaan uit Cor den Boer en 
Koos v.d. Burg. 
De begroting voor 2017 is gebaseerd op 240 leden en geheel sluitend. De vergadering keurt de be-
groting goed.  
 
 
5. Samenstelling van het bestuur 
Marianne Pas licht toe dat Max Hoefeijzers vanwege drukke werkzaamheden genoodzaakt was om 
zich uit het bestuur terug te trekken. De leden hebben daarna de gelegenheid gehad om namen van 
mogelijke kandidaten door te geven aan het bestuur. Het bestuur draagt Pim Brinkman voor als 
nieuw lid. Pim Brinkman stelt zich kort voor: hij is kunsthistoricus en werkt bij de inspectie van het 
onderwijs. Hij vervulde eerder diverse onderzoeksfuncties en was ook lector monumentenzorg. Bo-
vendien organiseert hij kunstreizen. Pim Brinkman wordt bij acclamatie benoemd. 
 

 
6. Plannen van en voor de Vrienden in 2017 
De voorzitter geeft een kort overzicht van de geplande activiteiten. Op 12 juni is er een lezing; wel-
licht kan op dat moment de uitgestelde lezing van Maartje Brattinga plaatsvinden. In juni/juli wordt 
er een nieuwe tentoonstelling geopend onder de titel Van het Naadje en de Kous. Op 13 november is 
de Frits Huiskamplezing. Als mogelijke sprekers worden door de leden o.a. genoemd Abdelkader 
Benali en Ewout Sanders. Vanzelfsprekend zal Lessen ook weer twee keer verschijnen.  
 
 
7. Nieuws uit het museum 
Tijs van Ruiten, directeur van het museum, meldt dat 2016 niet de beoogde 40.000 bezoekers heeft 
opgeleverd. De teller is blijven steken op 35.000; vooral in de tweede helft van het jaar zijn er veel 
scholen op bezoek geweest. Het museum heeft financieel goed gedraaid. Mede vanwege de neven-
activiteiten is het verdienvermogen goed en liet 2016 een klein overschot zien. In 2017 wordt op-
nieuw gestreefd naar 35.000 bezoekers. 
Op dit moment is er de tentoonstelling over de onderwijsinspectie. In juni volgt Van het Naadje en 
Kous over handwerken, haken en breien. Het museum bezit over dit onderwerp veel mooi materiaal, 
vooral uit de periode 1890-1920. Het museum werkt ook aan een groot project over de Onderwijspa-
cificatie van 1917, waarvoor het een subsidie van OCW van € 200.000,- ontvangt. Met dit geld wordt 
een online programma ontwikkeld voor de groepen 7-8 van het basisonderwijs en de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs. De viering van de Pacificatie zelf is in 2018; ook daaraan zal het museum 
een bijdrage leveren.  
Voor de verdere aanleg van de tuin van het museum heeft de gemeente Dordrecht een bedrag van € 
70.000,- ter beschikking gesteld. De schoorsteen van het museum zal in onderdelen weer worden 
opgebouwd.  
In het museum vindt in de eerste week van juni (2017) een groot internationaal congres plaats van 
alle onderwijsmusea in de wereld. Diverse musea hebben zich hier al voor aangemeld. 
 
 
8. Rondvraag en sluiting. 
Mevr. Vreugdenhil vraagt of het niet mogelijk kan worden gemaakt om het lidmaatschap van de 
Vrienden als cadeautje te geven. De voorzitter antwoordt dat dit idee reeds wordt uitgewerkt. De 
voorzitter sluit vervolgens de vergadering met dank aan de leden voor hun komst en bijdragen. 
 


