+HW3HSHUKXLVQLHXZVEULHIYDQKHW=XLGHU]HHPXVHXPQU

Ledendag 2000
Op zaterdag 17 juni vond in de filmzaal van het
buitenmuseum de jaarvergadering van de
Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum plaats.
Zo'n vijftig belangstellende leden waren aanwezig, onder
wie de erevoorzitter mr. P.Th. van Hout.
Traditiegetrouw bestond het middagprogramma uit
rondleidingen en activiteiten.

D e agenda kende - maar dat is niet
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ongewoon bij jaarvergaderingen - nogal
wat hamerstukken. Notulen, jaarverslag en de herbenoeming van bestuurslid j.J. Moelenbel passeerden zonder
problemen de revue. Wel werd bij de
behandeling van het verslag van de
vorige jaarvergadering nog even teruggeblikt op de nieuwe structuur van het
lidmaatschap. Aan het eind van het
lopende verslagjaar zal één en ander
uitvoerig worden geëvalueerd. De penningmeester lichtte het financieel verslag toe, waarna de verificatiecommissie haar goedkeuring aan die rekening
hechtte en voorstelde de penningmeester te dechargeren. Het voorstel
werd aangenomen. De controle op de
aanwezigheid van door de vereniging
aan het museum geschonken voorwerpen leverde evenmin problemen op.
De verificatiecommissie zal het komende jaar bestaan uit de dames Een en
Van der Haar, terwijl de heer S. Visser
reservelid is. Bij de behandeling van de
begroting van 200 I zegde de penningmeester toe dat het bestuur haar
gedachten zal laten gaan over het
onderwerp jaarboek dan wel geschenk.
mede in het kader van de komende
ledenwerfactie. Het waarom en hoe
van zo'n accie we• d LOegelichc door
bestuurslid P.Th. de Wit.
Het ledental moet worden verhoogd.
Over wat de nieuwe • en oude - leden
geboden kan worden, wordt onderhandeld met het museum. De gedachten gaan onder andere uit naar een
ontmoetingsplek voor leden op het
museumeerrein met mogelijkheden om
informatie in te zien en met elkaar van
gedachten te wisselen.
De directeur van het museum belichtte

enkele belangrijke beleidsaspecten. Het
beleidsplan voor de periode 2000-2004
was inmiddels ingediend bij het ministerie en ook al beoordeeld door de
Raad voor Cultuur. Het positieve
advies van deze Raad werd gezien als
aanwijzing dat de subsidie van het rijk
zou worden gecontinueerd. Een meer
praktische mededeling betrof het nieuwe toegangsgebouw bij Krabbersplaat.
dat op de dag van de jaarvergadering

nog niet af was. De streefdatum vooringebruikname was bijgesteld naar
medio 2000.
Na een geanimeerde rondvraag kon de
voorzitter de vergadering om I 1.45
uur sluiten. Na de lunch in het Peperhuis werden de vergadertijgers losgelaten in het binnen- en het buitenmuseum. Onder begeleiding van deskundige gidsen konden tentoonstellingen in
het binnenmuseum worden bezocht of
de Verhalenwandelroute in het buitenmuseum worden gevolgd. Er waren
schrijf- en aardrijkskundelessen, trekzakspelers traden op en voor de liefhebbers was er een vaartocht op de
blazer. Mooi weer vormde als gebruikelijk het decor van deze Ledendag.

Piet Boon

