SOCIAAL JAARVERSLAG 2012

STICHTING
NEDERLANDS
DRUKKERIJ MUSEUM

Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit Rien van Heck, voorzitter; Marijke
Brands, secretaris; Jef Lazaroms, penningmeester; Frans de Nijs en Cees Jochems,
bestuursleden. Als adviseurs zijn de heren Paul Valentin en Theo Mekes beschikbaar.
In oktober is er een bestuurswisseling geweest. Marijke Brands is gezien haar gezondheid afgetreden als bestuurslid en Cees Jochems werd benoemd tot secretaris.
Wil van Gastel is als nieuw bestuurslid toegevoegd aan het bestuur.
Het aantal vrijwilligers was op 31 december 2012 (incl. bestuur) op 29 personen.
Algemeen
Het financieel jaarverslag 2011 werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd door
het voltallig bestuur.
Het aantal bezoekers in 2012 was 2298 en dit aantal is 9% meer dan in 2011.
We zien de laatste 4 jaar in het aantal bezoekers een stijgende lijn, een gevolg van de
fanatieke inzet van onze vrijwilligers en een structureel beter georganiseerde PR.
Daarnaast wordt steeds meer professionele aandacht besteedt aan onze website:
www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu. In het najaar van 2012 heeft het museum ook
een Facebookpagina geopend.
Op Koppermaandag, 9 januari 2012, werd volgens een goede jarenlange traditie de
Kopperprent 2012 aan de burgemeester van Etten-Leur, mevr. H. Rijnbach-de Groot,
aangeboden in ons museum. Het was de derde prent van een drieluik van een glas-inlood raam van de voormalige drukkerij Koninklijke Van Poll uit Roosendaal. Het
ontwerp was van Ton Mouwen en Frans de Nijs, beiden vrijwilliger van ons museum.
Het drukwerk werd belangeloos verzorgd door Grafisch Centrum Etten-Leur.
Begin 2012 zijn we gestart met een digitale nieuwsbrief: “de Druktemaker”. Deze
wordt 6 keer per jaar naar donateurs, geïnteresseerden, musea en de media
verstuurd. Het aantal mensen, wat de nieuwsbrief ontvangt, bedraagt al meer dan
600 en het aantal geïnteresseerden groeit gestaag.
Op 5 april was er een vergadering voor en met alle rondleiders van het museum om
te komen tot een nog beter gestructureerde rondleiding in ons museum aan de
groepen bezoekers. Uit deze vergadering zijn een aantal goede ideeën en gedachten
gekomen, waar verder vorm aan gegeven gaat worden.
In augustus is er een gesprek geweest in ons museum met de heer F. van Gestel.
Dhr. Van Gestel vertegenwoordigt de afdeling Samenleving van de gemeente EttenLeur. Het gesprek ging over de maatregelen, ontstaan door bezuinigingen, die de
gemeente wil opleggen aan de musea van Etten-Leur. Het betreft hier onder meer
ons museum en het heemkundig museum Jan Uten Houte. De bezuiniging voor het
Nederlands Drukkerij Museum betreft onze huismeester, Patrick Peeters, die
gedetacheerd is bij het museum via de WVS. Deze detachering betaalt de

gemeente. Het College van B&W heeft in haar vergadering van 23 mei 2012 besloten
om de financiering van deze detachering met ingang van 1 januari 2013 af te bouwen
tot de helft van de huidige Fte van 36 uur naar 18 uur per week. Met ingang van
1 januari 2014 wordt vervolgens de financiering van deze detachering volledig
beëindigd.
Samen met heemkundig museum Jan Uten Houte hebben we begin augustus een
bezwaarschrift ingediend tegen dit besluit. Op donderdag 16 augustus werd het
bezwaarschrift bij wethouder J. van Hal nader mondeling toegelicht. In eerste
instantie werd het bezwaarschrift gehonoreerd, maar dit is later door wethouder
J. van Hal weer bijgesteld. Het college bespreekt in mei 2013 tijdens een raadsvergadering, opnieuw de bezuinigingen en neemt daarin ook de bezwaarschriften
mee.
In 2012 zijn er twee vergaderingen met alle vrijwilligers geweest, één op 2 februari en
één op 6 september. In deze bijeenkomst werd van gedachten gewisseld om tot een
nog betere samenwerking en communicatie te komen tussen vrijwilligers en bestuur.
Ook werden er opmerkingen en ideeën geuit ten voordele van het museum. De
vrijwilligers vonden deze manier van overleggen prima.
Wisselexposities
Er zijn 2 exposities geweest in 2012, nl. ” Terug naar de schoolbank”, wat voor het
museum inhield dat in onze expositieruimte een volledig klaslokaal was ingericht uit
lang vervlogen tijden. De tweede expositie betreft cartoons van “Toos & Henk”,
getekend door Paul Kusters. Deze cartoons worden dagelijks gepubliceerd in 9 regionale dagbladen. Deze tentoonstelling loopt in 2013 nog enkele maanden door.
Zondagsopenstelling
In een bestuursvergadering van 22 november wordt besloten om in 2013 niet meer
elke zondag open te zijn, maar 2 zondagen per maand. De bezetting op de zondagmiddag door vrijwilligers is niet langer structureel te verwezenlijken. Er moeten
minimaal 2 à 3 mensen aanwezig zijn om bezoekers goed te kunnen ontvangen en
rond te leiden. Aan het eind van het jaar hebben we de bezetting voor de zondagen
in 2013 voor het eerste half jaar rond gekregen.
Al met al is er in 2012 veel werk verzet in een goede onderlinge samenwerking. Het
bestuur wil, samen met de adviseurs Valentin en Mekes en de vrijwilligers, het
uitgestippelde beleid in 2013 verder voortzetten.

Etten-Leur, 28 maart 2013.

Namens het bestuur,
M.H. van Heck, voorzitter

