Jaarverslag van de secretaris 2014
Lief en Leed:
Babeth Wielandt heeft afgelopen jaar, vanwege haar gezondheid, afscheid van onze
vereniging moeten nemen. Zij ontvangt nog wel ons Kloosterkwartier. Maarten
Overbeeke(10 augustus) en Wim Pieterse(4 oktober) zijn dit jaar helaas overleden.
André Keizer is na zijn ziekte weer regelmatig in ons museum te zien.
Wij begonnen 2014 feestelijk en wel op Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 18
januari in het Orgelmuseum in verbouw. Er viel al heel wat moois te bewonderen en
natuurlijk konden we ook genieten van prachtige orgelmuziek. Maarten Seijbel en
Grietje Roozeboom verzorgden een heel bijzonder programma. Maar liefs 50
vrienden waren aanwezig. Wat een betrokkenheid! De sekt ontbrak natuurlijk niet,
zodat er uitgebreid getoast werd op opnieuw een succesvol jaar.
Op 26 januari was het al weer tijd voor een prachtig programma, de vertelmiddag
‘Saul en David – Vragen van alle tijden’ Deze voorstelling sloot mooi aan bij de
exposities “Het geheugen van de grond” en “Er reed een trein naar Sobibor” Hanna
Sijmons-Intema uit Harderwijk, vertelster van Joodse verhalen, verzorgde dit mooie,
door ruim 80 belangstellenden bezochte programma, samen met Frank Belt. Dit
programma vond plaats op zondagmiddag en werd bezocht door 8o
belangstellenden.
RABO bank Clubkasfonds
In 2013 was onze eerste deelname aan het Rabobankclubkasfonds bijzonder
succesvol. Ruim 70 stemmen werden er toen op onze vereniging uitgebracht, wat
goed was voor € 657. Daarmee zaten wij boven het gemiddelde, dat op 50 stemmen
lag. De opbrengst van het Rabobank- clubkasfonds lag dit jaar op € 640. Iets minder
dan vorig jaar, maar dat lag aan het feit dat het bedrag per stem door het grote
aantal deelnemers lager was. Er deden dit jaar maar liefst 340 verenigingen mee.
Het bedrag per stem was € 8.30. Wij hebben dus circa 77 stemmen binnengehaald.
De Workshop Styling door onze bestuursleden Anna en Karin op 20 maart 2014
was weer gezellig, informatief en leerzaam.
De Workshop: Ik zie het zo!
Woensdag 26 maart 2014 zaten 8 vrouwen in de refter. Zij volgden een workshop
‘Kunst en schrijven’. Het thema van deze workshop was: Winter.
De aanwezigen kregen schrijfopdrachten bij objecten uit het museum die met de
winter te maken hebben. Objecten zoals: een winterlandschap, haardplaat, stoof,
beeld en een ketel. De deelnemers wisselden, onder de inspirerende leiding van
Anna van Prooijen en Ank Rip, hun schrijfsels met elkaar uit.
Op woensdagmorgen 12 november was het tijd voor een workshop over de Roaring
Twenties. De workshopleiders Ank en Anna hadden hun Chaneljurkjes aan.
Op woensdag 26 maart hielden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Na de pauze
konden we genieten van een lezing over wonen gedurende de laatste 100 jaar.
Velen zullen tijdens deze lezing van Anna van Prooijen een ‘aha erlebnis’ hebben
ervaren. Verder werd de vrijwilliger van het jaar, Ineke Bohms in het zonnetje gezet.
Zij werd op slinkse wijze naar onze ledenvergadering geleid en was uiteraard blij
verrast.
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Tijdens het Museumweekend op 5 & 6 april 2014 waren er weer heel wat
vrijwilligers actief om te zorgen dat de bezoekers Museum Elburg van hun beste kant
te zien kregen.
Een echte toer de force was echter Historisch Openluchtspel “Aleida van Putten”
op vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei Het was een voorbeeld van samenwerking
optima forma, waarbij Museum Elburg de spin in het web was. De educatieve ruimte
was even helemaal in beslaggenomen door ratelende naaimachines en creatieve
vrijwilligers en onze prachtige Kloostertuin vormde uiteindelijk het decor voor deze
prachtige voorstelling! Velen leerden op deze manier ook Museum Elburg kennen.
Woensdag 28 mei 2014 t/m zaterdag 7 juni 2014 was het Vestingval. De Vereniging
Vrienden van Museum Elburg verzorgde een dichtworkshop ‘Beetpakken, uit elkaar
trekken, lijmen en presenteren’. Heidi Koren zette een groep van 8 deelnemers
intensief aan het werk met originele werkvormen. Jammer dat er niet meer
belangstelling was! Natuurlijk waren er tijdens Vestingval heel wat vrijwilligers actief
en was Museum Elburg de spin in het culturele web.
Op 28 juni vond de Ko-kalf wandeltocht plaats. Er werden heel wat handen uit de
mouwen gestoken en liters soep en stapels zelfgebakken taart door vrijwilligers
geproduceerd om al de hongerige wandelaars van hun natje en droogje te voorzien.
Een prettige bijkomstigheid was dat de verenigingskas behoorlijk werd gespekt.
Muziek Verbeeld juli 2014 was een expositie in de educatieve ruimte door leerlingen
van uw secretaris uit klas 2 havo van het Lambert Franckens uit Elburg. Zij
verbeeldden een zelf gekozen muziekstuk. De opening vond plaats op een zwoele
zomeravond in onze prachtige Kloostertuin.
Tijdens het Botterweekend draaide het museumcafé op volle toeren, werd er aan de
haven een mooie kraam bemand en stonden vele vrijwilligers weer hun mannetje en
vrouwtje. Ook hier weer een mooie opbrengst.
Het hele seizoen werd er volop in de Kloostertuin gewerkt, zodat voor alle
activiteiten, zelfs ”Brocante in de Kloostertuin” en Jazz in the Garden, de tuin een
schitterend decor vormde .Inmiddels zijn er mooie parasols met verrijdbare voet
aangeschaft vanuit de opbrengsten van het muurhuisje. Het muurhuisje ontving ook
in 2014 een record aantal bezoekers, dat de fooienpot gul vulde!
De Vereniging Vrienden van het Museum Elburg schafte veel inventaris aan voor
het museum, zodat dit haar horeca activiteiten kan uit breiden. Immers, dit is een
van de manieren waarop nog extra geld binnen gehaald kan worden. Er werden een
snelwasser aangeschaft, 6 statafels met rokken, 4 buffettafels met kleden 60
limonadeglazen 160 wijnglazen, 100 champagneglazen, twee elektrische soepketels,
4 lange schorten voor de bediening, menu/prijslijst standaards, een koelvitrine en
een koffiezetapparaat voor op de beletage .Vooral met de snelwasser zijn we als
vrijwilligers natuurlijk heel blij. In 4 minuten is de afwas gedaan!!
2014 was ook het jaar voor een mooie nieuwe ledenfolder en een serie van 6
prachtige drieluikkaartjes. Grafisch ontwerpster Lusine Grigoryan leverde werkelijk
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prachtig werk. Leuk dat de kaartjes zo ontzettend goed verkocht worden. De inleg is
er al weer uit. Fred Peters zorgde voor een fraaie collectie borduurpakketjes. Zo is
er steeds meer leuks te koop in onze Museumwinkel.
Jaarlijkse uitstapje:
Op zaterdag 11 oktober brachten 39 leden, een record aantal, een bezoek aan
Radio Kootwijk. Het weer was niet alles, maar de excursie en de sfeer waren
geweldig.
In november 2014 startten 24 cursisten met de cursus Middelnederlands, die uw
vereniging organiseert. Belangstellenden uit het gehele land namen deel en er is
zelfs een wachtlijst. Voor deze cursus werd een subsidie van € 750 van de
Rabobank en € 500 van de Stichting Vicariën Elburg ontvangen. Junior-docent en
promovendus Gerard Bouwmeester bracht een intensief, maar interessant
programma.
De Kloosterdagen op 18 januari, 31 juli en 18 oktober waren een succes. De
Kloosterdag tijdens de Gelderse Museumdag zorgde voor maar liefst 230 bezoekers,
waarvan ruim 80 kinderen. Op deze dag werd er mede door het mooie weer, maar
zeker door de grote toeloop, door deze of gene wel eens heel diep gezucht. Zonder
onze vrijwilligers was dit allemaal niet mogelijk geweest!
Op zaterdag 25 oktober vond in de Refter van Museum Elburg een mini-symposium
plaats over vriend en vijanden van papier. Een heel klein groepje aanwezigen
genoot van het interessante verhaal van ons verenigings lid en archivaris Peter van
Beek over de vijanden van papier in het archief en de enthousiaste verhandeling
over het werken met papier door de kunstenares Mieke Veerkamp. Door een
communicatiefout werd er helaas bijna niets aan PR gedaan.
Ook Wereldwinkel Elburg was op zaterdag 13 december te gast in Museum Elburg
met prachtige vazen, sieraden en sjaals voor een stijlvolle kerst.
Op 18 december werden de vrijwilligers en gidsen van Museum Elburg, waaronder
uiteraard veel leden van onze vereniging, verwend. Een prachtige lezing over (kerst)
in Japan door Greetje IJsendijk en een heerlijke, door het museum aangeboden,
soep maaltijd waren de ingrediënten voor een gezellige bijeenkomst. Uiteraard
ontbrak ‘het schoenengeld’ en kerstpresentje tijdens deze vrijwilligersbijeenkomst
niet.
Exposities
Tot 1 februari was de expositie ‘Het geheugen van de grond’ nog te zien
Daarna stond de inmiddels overleden Piet Bruins op het programma tot eind
augustus. Aan het tot stand komen van deze expositie werd uitgebreid meegewerkt
door vrijwilligers uit de kunstgroep. Het belang van onze vereniging werd daarmee
weer onderstreept. Hierna was het de beurt aan Linda Verkaaik, die nog te zien is
tot februari 2015. De kunstgroep zorgde ook voor een mooie beeldenexpositie in de
tuin. Leden van de groep reisden persoonlijk af naar Ermelo om bij Gerrit Emous
een aantal mooie sculpturen uit te kiezen. Tijdens een van de Kloosterdagen was
Gerrit zelf druk aan het werk in de Kloostertuin.
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In 2014 ging het Veluws Bureau voor Toerisme failliet.
In 2014 wordt er samengewerkt met de Stichting Winterlezingen, de Culturele
Stichting Elburg, de Stichting Orgel Kloosterkapel Elburg en natuurlijk het
Susterenkoor onder leiding van Grietje Roozeboom. Er wordt ook door veel
vrijwilligers meegewerkt aan de educatie binnen ons museum. Grote groepen
kinderen en hun juffen en meesters hebben zo onvergetelijke uurtjes in Museum
Elburg.
Als ik het jaar zo door loop, valt het op dat er afgelopen jaar veel heeft
plaatsgevonden en dat onze vereniging bloeit als nooit te voren. We groeien zelfs
licht. Kortom, een goed jaar.
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