Secretarieel verslag van de vereniging “Kring Vrienden van het Museum de Vier
Quartieren” over het jaar 2017. (agendapunt 4).
Algemeen
Wat ging 2017 toch weer snel voorbij. Mogelijk komt dat omdat onze vereniging op 6 januari 2018 al
40 jaar bestaat en ook onze gemiddelde leeftijd als lid maar blijft stijgen.
Het jaar 2017 was een belangrijk jaar: grootse plannen m.b.t. het Museum gingen niet door, het museum
bestuur trad af, er kwam een nieuw museumbestuur en er was veel uit te leggen aan onze Kringleden en
vrijwilligers van het Museum.
Kortom…. een jaar om niet te vergeten maar wel met een goede focus op de nabije toekomst waarbij
vrijwilligers het cement vormen van dit prachtige Museum.

Algemene Ledenvergadering op zondag 22 januari 2017
Deze vergadering in het Museum werd door 40 leden bijgewoond. 22 leden hadden zich vooraf afgemeld voor
deze vergadering. Het verslag van deze bijeenkomst hebben alle leden inmiddels ontvangen.
Ook werden de leden bijgepraat over de ontwikkelingen en veranderingen die het museumbestuur voor ogen
hebben m.b.t. dit Museum. Hierna volgde rondleidingen in het Museum waar het veranderingsproces in
diverse ruimtes zichtbaar werd gemaakt en goede uitleg gegeven werd.

Bestuursvergaderingen van de Kring
Het bestuur van de vereniging is in 2017 in totaal 9 keer bijeen geweest.
Van deze vergaderingen zijn steeds notulen gemaakt. Deze zijn altijd op verzoek in te zien bij het secretariaat.
De belangrijkste onderwerpen die toen aan bod zijn gekomen zijn:
Secretarieel verslag over 2016;
Evaluatie ALV van zondag 22 januari 2017;
Betalingen van onze leden;
Voorbereiding 40 jarig jubileum van 6 januari 2018 van de Kring ( feestdag 25 februari 2018);
Werven van sponsoren voor de feestdag van 25 februari 2018 m.m.v. de heer Jan Verhagen;
RABO Clubkas Campagne 2017;
ALV 2018;
Informatieavond voor leden over enkele actuele zaken m.b.t. notariaat op 4 april 2017;
Ontwikkelingen m.b.t. plannen van het Museum;
Donatie van de Kring aan het Museum in 2018.

Rabobank Clubkas Campagne 2017
e

Voor het 2 jaar heeft de kring daar aan deelgenomen. Vooraf heeft afstemming plaatsgevonden met het
Museumbestuur en het kapittelhuis. Het doel van de Kring was ook nu weer geld te genereren voor educatief
materiaal voor jongeren om hen op een moderne en speelse manier kennis te laten maken met wat ons
Museum biedt.
Uiteindelijk hebben onze Vrienden 59 stemmen uitgebracht wat goed bleek voor een donatie van € 285,56
In totaal kan het museum € 934,12 tegemoet zien. Op 4 november 2017 vond de feestelijke uitkering plaats op
de Markt van Oirschot tijdens een heuse Roadshow.
Ook volgend jaar zal de Kring weer meedoen met deze campagne en om uw medewerking vragen. Nu is al
bekend dat het totale bedrag van de Rabobank verhoogd is naar € 100.000,00 en dat e.e.a. in het voorjaar 2018
gehouden zal worden.

Voorbereidingen feestdag 25 februari 2019
Het bestuur heeft gemeend ons 40 jarig jubileum niet op 6 januari 2018 te vieren maar iets later op 25 februari
2018. Dit samen met onze leden, ambassadeurs, vrijwilligers van het Museum en hun partners.
Ook de Oirschotse bevolking kan zeker aanhaken.
Uitgangspunten zijn: a. een goed programma op hoog niveau wat de Kring zo weinig mogelijk kost;
b. een programma waar alle bezoekers aan hun trekken kunnen komen;
c. een programma waarin ledenwerving voor de Kring aandacht moet krijgen;
d. wie een feestje geeft trakteert;
e. een programma met een afsluitend 3-gangen diner.
Het bestuur heeft dit verder uitgewerkt en is hierbij ondersteund door ons Kringlid Jan Verhagen.
Veel overleg, zowel intern alsmede extern, heeft hiervoor plaats moeten vinden.
Maar….. u zult het gaan merken.
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