SOCIAAL JAARVERSLAG
2014/2015

STICHTING
NEDERLANDS
DRUKKERIJ MUSEUM

Het bestuur bestond per 1 januari 2014 en ook per 1 januari 2015 uit Rien van Heck,
voorzitter; Cees Jochems, secretaris; Jef Lazaroms, penningmeester; Frans de Nijs en
Wil van Gastel, bestuursleden.
Het aantal vrijwilligers waren op 31 december 2015 (incl. bestuur) op 23 personen.
Algemeen
- Het financieel jaarverslag 2014 en 2015 werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd door het voltallige bestuur.
- Vanaf het jaar 2009 tot 2014 zien we in het aantal bezoekers een stijgende lijn, een
gevolg van de fanatieke inzet van onze vrijwilligers en een iets structureler beter
georganiseerde PR. Daarnaast wordt steeds meer professionele aandacht besteed
aan onze website: www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu.
- Op Koppermaandag 2014 werd, volgens een goede jarenlange traditie, de Kopperprent aan de burgemeester van Etten-Leur, mevr. H. van Rijnbach-de Groot, aangeboden in ons museum. Voor 2014 was de prent ontworpen door onze jongste
vrijwilligster van ons museum, Ilona de Koning. Zij had zich laten inspireren door het
werk van grafisch kunstenaar Ben Joosten. In 2015 werd de prent ontworpen en
gemaakt door Luuk Janssens, student Grafisch Ontwerp aan de Sint Lucas Academie
in Antwerpen.
- Zowel in 2014 als in 2015 hebben we 5 maal de digitale nieuwsbrief: “de Druktemaker” naar donateurs, geïnteresseerden, musea en de media gemaild. Het aantal
mensen, wat de nieuwsbrief ontvangt, bedraagt al meer dan 750 en het aantal
geïnteresseerden groeit gestaag.
Daarnaast is het museum ook zeer actief op “social media”, met name op Facebook.
In korte tijd zijn we gegroeid naar bijna 400 volgers, die het museum een warm hart
toedragen. Ook dit is groeiende.
- Vrijdag 25 april 2014 was het de dag van de ,,Lintjesregen”. Ook in de gemeente
Etten-Leur. Eén van onze vrijwilligers, William Siemons, viel de eer te beurt om een
koninklijke onderscheiding te mogen ontvangen. Burgemeester mevrouw H. van
Rijnbach-de Groot speldde de versierselen als Lid in de Orde van Oranje Nassau op
bij William en nog 11 andere plaatsgenoten. Deze ceremonie vond plaats in een zeer
sfeervolle raadszaal. Het verlenen van deze onderscheiding werd uiteraard in het
museum ook nog even gevierd met koffie en gebak.
- Het museum nam in 2014 en 2015 deel aan Rabobank Clubkas Campagne. Een
aantal leden van de Rabobank West-Brabant Noord heeft op ons gestemd en dat
heeft een bedrag opgeleverd van € 521,00 in 2014 en € 365,00 in 2015.
- In 2014 is door het bedrijf Cumulus uit Cuijk een unieke cilinderdrukpers aangeboden. Een welkome aanvulling voor het museum. Tot nu is het nog niet te
achterhalen welk merk drukpers het is, behalve dat het een Duitse pers is. Het
vervoer was geregeld in de vorm van een sponsoring door Kees Brocks (een
bezoeker), Rinus van Dijk (eigenaar van Van Dijk Expresse) en Ruud Evers, vrijwilliger.

- Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot heeft op woensdag 12 maart 2014 de
officiële opening verricht van onze nieuwe werkplaats aan de Leeuwerik 8. Ze werd
daarbij geassisteerd door onze voorzitter, dhr. Rien van Heck. Tevens werd van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de naam van de werkplaats te onthullen: Graﬁsch
Druk Atelier. Dit werd gedaan door het onthullen van een naamplaat door de
burgemeester en onze voorzitter.
- In februari 2015 hebben we een fantastische workshop Werkmantechniek in ons
museum gedraaid. De “kunstenaars” waren 8 studenten van het 2College
Cobbenhagenlyceum uit Tilburg. Een gedreven groep, die het begrip Werkman uitstekend oppikte, onder de bezielende leiding van hun docent, dhr. Sips.
- In 2014 zijn er twee vergaderingen met alle vrijwilligers geweest. 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. In 2015 is er 1 vergadering geweest. De vrijwilligers krijgen
regelmatig een briefing per mail toegezonden door secretaris Cees Jochems.
Bezoekers
- Het aantal bezoekers in 2014 was een hoogtepunt, het waren er bijna 2700.
Verantwoordelijk hiervoor waren onder meer een tweetal jaarlijks terugkerende
scholenprojecten, te weten ,,Lettertaal” voor de Etten-Leurse basisscholen van
Stichting Koepel en het project “Museumschatjes” voor de regionale scholen van
Erfgoed Brabant. In 2015 hadden we iets minder bezoekers, nl. 2400.
- In september 2015 zijn we gestart met een nieuw project voor de groepen 3 en 4
van de basisscholen. De allerkleinsten dus. Het project heet ,,De Letterkist van Dirk
den Drukker”. Het loopt boven verwachting.
- De afgelopen jaren hebben we ook contacten gekregen en verder uitgebouwd met
een viertal VMBO-scholen uit de regio. Zij hebben allemaal een grafische opleiding en
vinden het bijzonder interessant om met deze leerlingen naar het museum te komen
om ze te laten ervaren hoe het er in vroeger tijden aan toe ging om drukwerk te
maken.
Naast deze VMBO-scholen komen ook Het Munnikenheide College en KSE jaarlijks
met een projectweek op bezoek in ons museum.
Wisselexposities
In 2014 hadden we de tentoonstelling “Portretten” van oud-fotograaf Dagblad De
Stem Johan van Gurp en de tentoonstelling "Reclame met een schuimkraag".
Eind 2014 en begin 2015 was de succesvolle tentoonstelling met karikaturen van
sporttekenaar Dik Bruynesteyn.
Ook in 2015 de tentoonstelling "Het geheim van Van Gogh". Deze tentoonstelling liet
Van Gogh digitaal en gedrukt zien. Het grootste gedeelte bestond uit een serie van
125 prints, waarin het geheim van Van Gogh’s wereldberoemde zonnebloemen
geopenbaard werd door graﬁsch kunstenaar Henk van Noorloos uit Andel.

40 jarig jubileum
In 2015 is een jubileumcommissie gevormd t.b.v. het 40 jarig bestaan in 2016 van ons
museum. De commissie is maanden bezig geweest om een jaarprogramma samen te
stellen om op die manier het museum extra te promoten.
Onderhoud pand
In 2014 en 2015 is (tijdens de NLDoetdagen) ons museum door vrijwilligers geverfd.
Deze klus was mogelijk door de sponsoring van verf, die we gekregen hebben door de
firma Baril uit Etten-Leur.
Trappenlift
Door jarenlange inspanning van het bestuur is het benodigde geld bijeengebracht
voor realisatie van de fel begeerde traplift.
De Rotary Etten-Leur e.o. schonk ons € 1000,- en als klap op de vuurpijl de Rabobank
€ 5000,-. De trappenlift zal begin 2016 geplaatst worden.
Buitendienst
Vrijwilligers zijn niet altijd aanwezig in het museum. Ze doen er wel het meeste werk,
maar sommige zijn een aantal keer per jaar elders in het land te vinden, bij b.v.
braderieën en oude ambachtsmarkten. Omdat we een oud ambacht vertegenwoordigen worden we daarvoor regelmatig uitgenodigd. We geven natuurlijk
daaraan graag gevolg. Door ons daar te laten zien krijgen we natuurlijk meer
naamsbekendheid en regelmatig zien we dan ook bezoekers binnenkomen die ons
elders op locatie hebben gezien. In 2014 waren we maar een paar keer buiten de
deur, maar in 2015 zijn we zeven keer op locatie geweest.
Een kleine opsomming. In 2015 stonden we 2 x 3 dagen op de zgn. Creabeurs in de
Brabanthallen in Den Bosch. Een kraam was ons aangeboden en omdat we een
,,vreemde eend” in de bijt waren tussen al die ,,kaartverkopers” kregen we veel
belangstelling.
We waren ook aanwezig op een vrijwilligersmarkt georganiseerd in het winkelcentrum van Etten-Leur. Tevens werden we gevraagd op een oude ambachtenmarkt
in Roosendaal te komen demonstreren. Dit deden we in een boekhandel, die o.m.
tweedehands boeken verkoopt.
Het Nederlands Drukkerij Museum was te gast bij één van de manifestaties van het
Grafisch Atelier Alkmaar t.g.v. van hun 40-jarig bestaan. Deze manifestaties vonden
allen plaats in de Grote Sint Laurentius Kerk. We hadden toen twee drukpersen bij
om de bezoekers zelf afdrukken te laten maken en daar werd veel gebruik van
gemaakt
Het Karrenmuseum in Essen (België) organiseerde in juli en augustus verschillende
zgn. Zomermarkten en op 30 augustus was het Nederlands Drukkerij Museum één
van de dertig standhouders. Vanwege het goede weer was een zeer veel
belangstelling.

In september stonden we met 2 vrijwilligers, voor de eerste keer op het Roosendaals
Treffen. Hier kunnen verenigingen stichtingen zich presenteren.
Op 31 oktober en 1 november waren we voor de tweede keer aanwezig op de
Boekkunstbeurs in de Pieterskerk te Leiden. Het was dit jaar het eerste lustrum van
deze beurs georganiseerd door Drukwerk in de Marge. Er was een grote
verscheidenheid aan materialen en gereedschappen te zien die te maken hadden met
boekbinden. Er werden tevens diverse demonstraties gegeven, o.a. het marmeren
van papier. We hebben er weer een aantal nieuwe contacten opgedaan.
Tot slot waren we aanwezig op de Anton Pieckdag in het Begijnhof te Breda op
zondag 20 december. Het is voor ons de 3e keer dat we hier zijn om ons ambachtelijk
vak te demonstreren.
Afscheid
Op 30 november 2014 overleed de oprichter en erelid van ons museum, Paul
Valentin. Paul heeft het museum de goede richting gegeven tot wat het nu is.
Naast Paul Valentin hebben we in december 2015 ook helaas afscheid moeten
nemen van ons erelid van het museum Theo Mekes, die ook veel betekend heeft voor
ons museum en van onze vrijwilliger tuinman Gerard van der Ark.
Dank
Al met al is er in 2014 en 2015 veel werk verzet in een goede onderlinge samenwerking tussen bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur wil, samen met de vrijwilligers, het uitgestippelde beleid in 2016 verder
voortzetten.

Etten-Leur, april 2016.

Namens het bestuur,

M.H. van Heck,
voorzitter.

