SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

STICHTING
NEDERLANDS
DRUKKERIJ MUSEUM

ALGEMEEN
- Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit:
Rien van Heck, voorzitter
Cees Jochems, secretaris
Jef Lazaroms, penningmeester
Wil van Gastel
Frans de Nijs
Wil van Gastel is verantwoordelijk voor de Facilitaire Dienst.
Frans de Nijs is coördinator voor de groepsbezoeken en/of rondleidingen en
verantwoordelijk voor de Huishoudelijke Dienst.
Als adviseur is Theo Mekes (mede-oprichter museum) beschikbaar.
- Het financieel jaarverslag 2012 werd in februari 2013 zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd door het bestuur.
- We zagen de laatste jaren het aantal bezoekers stijgen, wat mede een gevolg is
van de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers, naast een structureel beter georganiseerde PR-voering. Daarnaast wordt steeds meer professionele aandacht
besteed aan onze website: www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu en wordt de
Facebookpagina van ons museum ook vaak bezocht en ,,leuk” gevonden.
31 December 2012 stond het aantal bezoekers op 2326. In 2013 werd dit aantal
net niet gehaald, het werden 2298 bezoekers. Dus bijna een stabilisatie van het
aantal bezoekers.
- Op Koppermaandag, 7 januari 2013, werd volgens een goede jarenlange traditie
de Kopperprent 2013 aan de burgemeester van Etten-Leur, mevr. H. van
Rijnbach-de Groot, aangeboden in ons museum. Het was een prent, gemaakt
door een van onze vrijwilligers, Merijn Dietvorst, die geïnspireerd was door het
werk van S.H. de Roos, letterontwerper.
- In 2013 werd 6 keer de digitale nieuwsbrief: “De Druktemaker” naar musea,
donateurs, geïnteresseerden en media verstuurd. Het aantal mensen/ bedrijven,
dat deze nieuwsbrief ontvangt, bedraagt reeds meer dan 650 mailadressen. Dit
aantal groeit jaarlijks gestaag door.
FINANCIEN/SUBSIDIE/SPONSORING
- Net als de andere Etten-Leurse musea heeft ons museum van de gemeente
Etten-Leur ook in 2013 wederom een waarderingsbijdrage van €242,50
gekregen.
-Er is in 2013 een gesprek geweest in ons museum met de heer van Gestel,
medewerker van de gemeente Etten-Leur, afdeling Samenleving
De inhoud van dit gesprek was de maatregelen, ontstaan door bezuinigingen, die
de gemeente wil opleggen aan de musea van Etten-Leur, die gebruik maken van
een medewerker van WVS voor het jaar 2014. In ons geval betrof het een
bezuiniging die onze huismeester, Patrick Peeters, aangaat. Patrick is

gedetacheerd bij het Nederlands Drukkerij Museum via het Werk Voorzienings
Schap (WVS) . Deze detachering wordt betaald door de gemeente Etten-Leur.
Deze bezuiniging geld ook voor het Streekmuseum Jan Uten Houte en samen
dienden we, ieder afzonderlijk, een bezwaarschrift in tegen deze
bezuinigingsmaatregel.
Later in het jaar (8 oktober) kwam hierop een wijziging en werd er teruggekomen op het eerder genomen besluit. Het nieuwe besluit is dat onze
huismeester tot september 2016 zijn werkzaamheden mag blijven doen,
gesubsidieerd door de gemeente Etten-Leur. Daarna moet het Nederlands
Drukkerij Museum de werkzaamheden, die Patrick momenteel verricht, in eigen
beheer gaan doen. Op 1 september 2016 vervalt hiermee definitief deze vorm van
subsidie.
VRIJWILLIGERS
- Het aantal vrijwilligers stond op 31 december 2013 (incl. bestuur) op 25
personen, waarvan de helft uit de grafische industrie komt. De overige
vrijwilligers zijn kundig op het gebied van tuinieren, technisch onderhoud en
andere aanverwante zaken.
- Op 5 april werd een vergadering gehouden voor en met alle rondleiders van het
museum om te komen tot een nog beter gestructureerde rondleiding in ons
museum aan groepen bezoekers. We krijgen te maken met zeer uiteenlopende
groepen. Dit varieert van kleuters, tieners, pubers tot ouderen. Daarop moet je
kunnen inspelen en er voor zorgen dat elke rondleiding een succes wordt.
Hiermee hou je de deur open voor een volgende bezoek. Uit deze vergadering zijn
een aantal goede ideeën en gedachten gekomen, waar verder vorm aan gegeven
gaat worden.
- In 2013 zijn er twee vergaderingen met alle vrijwilligers geweest, op 2 februari
en 3 oktober. 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.
-Op 7 april hebben we plotseling afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde
vrijwilliger Cees Proosten. Cees gaf rondleidingen en deed het boekbindwerk
voor ons museum. We zullen hem missen.
WISSELEXPOSITIE’S
Er zijn meerdere wisseltentoonstellingen geweest in 2013. Tot 17 april liep een
expositie met cartoons van “Toos & Henk”, getekend door Paul Kusters. Deze
cartoons worden dagelijks gepubliceerd in een groot aantal regionale dagbladen,
vallend onder de Wegenervlag.

Van 16 juni tot 4 november waren er werken te zien van Lettertaalkunstenaar
Ben Joosten. Hij overleed helaas op 26 oktober op 84-jarige leeftijd .
Vanaf 16 november 2013 t/m 27 april 2014 is er een tentoonstelling te
bewonderen van ,,portretten” van de dagbladjournalist Johan van Gurp.
ZONDAGOPENSTELLING
Vanaf januari 2013 is ons museum als proef niet meer elke zondag open, maar 2
zondagen per maand, nl. de 1e en de 3e zondag. Na het eerste half jaar hebben we
bekeken hoe het aantal bezoekers was veranderd. Het aantal was bijna
onveranderd en daarom is besloten door te gaan met deze openingstijden.
ONDERHOUD GEBOUWEN
- Aan het begin van dit jaar werd begonnen met een grote verbouwing van het
depot, een opslagruimte van allerlei spullen. Vanwege deze spullen konden we er
niet veel mee en werd er besloten om er een moderne grafische werkplaats van te
maken waarin workshops handzetten, boekdrukken en boekbinden gegeven
konden worden. Dit alles met oude boekdrukletters en drukpersen. Het moest
dan ook een nieuwe naam krijgen. Dit alles zou begin 2014 gerealiseerd moeten
gaan worden.
- Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de NL-doet dagen van het Oranjefonds. Deze waren op 15 en 16 maart. We hadden ingeschreven om het depot aan
de buitenzijde helemaal opnieuw in de verf te zetten. Deze aankondiging was
gezien door verffabriek Farball uit Etten-Leur, die Copperant verf maakt en zij
boden ons spontaan aan om de verf hiervoor gratis te leveren. Met deze aanbieding konden we uiteindelijk het hele pand weer netjes in de verf zetten. Helaas
was het slecht weer in maart en werd het schilderen verplaatst naar de zomer.
Deze klus werd door onze vrijwilligers geklaard.

DANKWOORD
Al met al is er in 2013 veel werk verzet in een goede onderlinge samenwerking.
Het bestuur wil, samen met de vrijwilligers en met de adviseur Mekes, het uitgestippelde beleid in 2014 graag positief verder voortzetten.

Etten-Leur, 28 februari 2014.

Namens het bestuur,

M.H. van Heck,
voorzitter

