Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Kring Vrienden van
het Museum de Vier Quartieren op zondag 22 januari 2017.
Aanvang:

14.00 uur

Einde:

15.00 uur

Aanwezig

40 leden

Afwezig m.k.: 22 leden
Bestuur:

Pauline Wedemeijer, voorzitter
Jos de Jong, penningmeester
Hans Franssen, secretaris.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening door de voorzitter.
Van harte welkom op deze jaarlijkse vergadering van de Kring van Vrienden van het Museum De vier
Quatieren. In het bijzonder heet ik welkom de ereleden: Mevrouw Topy Mertens en de heer Piet van
Boxtel.
Het erelid, de heer Sjef Smetsers, moet verstek laten gaan wegens ziekte en wordt beterschap
gewenst.
Kort wil ik even stil staan bij de vrienden die in 2016 zij overleden:
mevrouw v.d. Heijden, de heer Roel Kuipers en mevrouw Riet Verhagen. Ter gedachtenis vraagt de
voorzitter een momentje stilte.
Fijn dat u met zo veel vandaag gekomen bent.
Vandaag is het programma iets anders dan u normaal van ons gewend bent.
Dit jaar vertrekken we na afloop van deze vergadering niet naar Gasterij De Beurs. Wij willen u zoveel
mogelijk informeren over de veranderingen met betrekking tot het museum.
Dit jaar is er daarom voor gekozen om na afloop een rondleiding te verzorgen in het museum zodat u
uitleg krijgt over de voorgenomen veranderingen. Wij hopen dat u ook na die rondleiding nog in het
museum blijft voor een gezellig informeel samenzijn.
Noemenswaardig is dat we volgend jaar 40 jaar als Kring bestaan. We willen dat jaar natuurlijk wat
extra's gaan doen. Wij zijn daar al druk mee bezig.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 24 januari 2016.
Alle leden hebben deze notulen in conceptvorm eerder per mail of per post thuis ontvangen.
Tijdens de vergadering dienen deze definitief gesteld te worden. Zijn er nog op- of aanmerkingen?

Er worden geen op- en aanmerkingen hierover gemaakt. Derhalve zijn de notulen vastgesteld en
worden vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend.
Bij de secretaris zijn deze notulen steeds op te vragen maar ze worden ook gepubliceerd op de
website van het museum. De voorzitter dankt de secretaris voor de opmaak van de notulen.
3. Penningmeester en de cijfers 2016.
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.
De penningmeester meldt het volgende:
Op 1 januari 2016 had de Kring 186 leden. In de loop van 2016 zijn er 10 opzeggingen binnen
gekomen zodat we op 1 januari 2017 176 leden hadden. Het betreft hier enkele
uitschrijvingen wegens overlijden en enkele opzeggingen.
In de maand januari 2017 hebben 2 leden zich als Vriend aangemeld en hebben we ook 1
nieuw lid als ambassadeur kunnen inschrijven.
Het aantal Ambassadeurs is momenteel: 4.
Vervolgens leest de penningmeester zijn financieel verslag over 2016 voor van de Vrienden.
Het batig saldo per 31 december 2016 bedraagt € 4302,15
Hier gaat nog wel de schenking af aan het museum over 2016. Deze bedraagt € 3000,00.
Het financieel verslag van de Ambassadeurs over 2016 geven respectievelijk de volgende
cijfers weer: € 831,28 / € 800,00.
Van de geboden gelegenheid tot het stellen van vragen wordt geen gebruik gemaakt.
Beide financiële verslagen over 2016 worden binnenkort opgenomen op de website van het
museum. Ook is het altijd mogelijk, bij een van de bestuursleden, navraag te doen over de
financiën.
Vervolgens deelt de penningmeester mee dat het bestuur van de Kring binnenkort een
bedrag van € 4241,35 als donatie zal overmaken aan het museum.
De specificatie is als volgt: van de Vrienden € 3000,00 van de Ambassadeurs
€ 800,00 en de opbrengst uit de RABO Clubkas Campagne 2016: € 441,35.Hiermede wordt
voldaan aan de doelstelling van onze vereniging, zoals die in onze statuten van 5 november
1981 zijn opgenomen.
Over de bestemming van dit bedrag zal de voorzitter van ons museum, Wilma de Koning, bij
agendapunt 11 nader uitleg geven.
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn werk en duidelijke presentatie van de
cijfers.
4. Secretarieel verslag 2016.
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris die vervolgens dit verslag voorleest.
Dit verslag wordt hieronder weergegeven maar staat binnenkort ook op de website van het museum.

Algemeen
Alweer een verenigingsjaar voorbij. Het jaar 2016 is een belangrijk jaar niet alleen voor het Museum
maar ook voor onze vereniging.
Immers er staat veel te gebeuren in 2017 en dat moet tijdig en goed voorbereid worden. De
contouren daarvoor zijn in 2015 en 2016 besproken binnen de Werkgroep Sponsor- fondsenwerving.
Namens onze vereniging zijn hierin afgevaardigd Jos de Jong ( penningmeester) en Hans Franssen
(secretaris).
In 2017 worden onze leden daarover uitvoerig geïnformeerd.
Algemene Ledenvergadering op zondag 24 januari 2016
Deze vergadering in het Museum werd door 50 leden bijgewoond. 53 leden hadden zich vooraf
afgemeld voor deze vergadering. Het verslag van deze vergadering hebben alle leden
Inmiddels ontvangen. Dit als bijlage bij de Nieuwsbrief april 2016/03. Jet Sporken bedankt, als
bestuurslid van het Museum, de Kring en haar leden voor de financiële steun die zij ieder jaar
ontvangen. Daar naast doet zij een oproep om een mogelijke depotruimte te melden en vrijwilligers
zich te laten opgegeven bij de manager van het Museum.
De voorzitter van het Museum, Wilma de Koning, gaf die middag een uitvoerig verslag over allerlei
zaken binnen het Museum. Duidelijk was… er moet veel veranderen wil het Museum wat geruster de
toekomst in gaan. Daarom wierp zij ook al een duidelijke blik vooruit naar de veranderingen binnen
het Museum voor de komende jaren.
Ook werd afscheid genomen van Alda van de Ven ( voorzitter) en Riky Franssen (algemeen
bestuurslid).
Vervolgens presenteerde de nieuwe voorzitter, Pauline Wedemeijer, zich.
Aansluitend gaf ons lid, Ineke Strouken, een lezing over Immaterieel Erfgoed in Gasterij De Beurs.
Voor een passende muzikale omlijsting zorgde die middag Mondharmonicaclub Oirschot.
Naast onze Vrienden en Ambassadeurs waren ook anderen aanwezig. Totaal 60 personen hebben
een leuke middag gehad en echt genoten.
Bestuursvergaderingen van de Kring
Het bestuur van de vereniging is in dit verenigingsjaar vijf keer bijeen geweest. Van deze
vergaderingen zijn steeds notulen gemaakt.
De belangrijkste onderwerpen die toen aan bod zijn gekomen zijn:
-secretarieel verslag over 2015;
-evaluatie ALV van zondag 24 januari 2016;
-betalingen van onze leden;
-voortgang Werkgroep Sponsor- fondsenwerving;
-overleg met het Museumbestuur op 10 november 2016;
- voorbereiding 40 jarig jubileum op 6 jan. 2018 van de Kring;
- RABO Clubkas Campagne 2016;
- ALV 2017;
- onderwerpen voor Nieuwsbrief april 2016/03.

Overleg met het Museumbestuur
Dit jaarlijkse overleg heeft in 2016 plaatsgevonden op 10 november.
De volgende onderwerpen zijn toen besproken:
-

Inbreng Museumbestuur tijdens de ALV van 22 januari 2017;
Het bestedingsdoel voor de leden- donatie ad. € 3000,00 over het jaar 2016;
Het bestedingsdoel voor de ambassadeursdonatie ad. € 800,00 over het jaar 2016;
Het ledenverloop over het jaar 2016;
De toekomstige veranderingen in het Museum.

Werkgroep Sponsor- en fondsenwerving
Deze werkgroep is samengesteld uit mensen van het Museum en de Kring, te weten:
Snam Vromans(voorzitter), Jos Vogels, Berrie Raaijmakers namens het Museum en namens de Kring:
Jos de Jong (penningmeester) en Hans Franssen (secretaris).
De werkgroep is in 2016 vier keer bijeen geweest. Het belangrijkste onderwerp is hoe we samen
vorm gaan geven aan goede acties die geld moeten genereren voor de op stapel staande
veranderingen in ons Museum.
De voorzitter van het Museum ( Wilma de Koning ) zal tijdens onze ALV van 22 januari 2017 daar
uitvoerig op in gaan.
De schenkingen aan het Museum worden jaarlijks in januari aan het Museum ter beschikking gesteld.
Rabobank Clubkas Campagne 2016
Aan dit initiatief heeft ook de Kring mee gedaan. Vooraf heeft afstemming plaatsgevonden met het
Museumbestuur en het Kapittelhuis. Het doel van de Kring was geld te genereren voor educatief
materiaal voor jongeren om hen op een moderne en eigentijdse manier kennis te laten maken met
hetgeen ons museum biedt. Uiteindelijk hebben onze Vrienden 97 stemmen uitgebracht wat goed is
voor een donatie ad. € 441,35
In totaal kan het Museum € 1041,95 tegemoet zien. Op 4 november 2016 vond de feestelijke
Uitkeringsavond plaats in “De Kemmer”.
Ook volgend jaar zal de Kring weer mee doen met deze campagne. Ook zullen dan de leden meer
ondersteuning geboden worden bij het uitbrengen van hun stemmen.
5. Verslag kascommissie 2016.
De commissie bestaat uit mevrouw Riet van Hagen en de heer Ad van Zelst.
Zij hebben de stukken gecontroleerd. De voorzitter geeft mevrouw Van Hagen het woord die
vervolgens het volgende verslag voorleest:
“De kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Riet van Hagen en de heer Ad van Zelst, ingesteld
bij besluit van de ledenvergadering 2016, heeft op 12 januari 2017 de financiële bescheiden
onderzocht over 2016 van de vereniging Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren.
De inkomsten en uitgaven en de balans zijn volledig verantwoord en volstrekt in orde bevonden.

De commissie stelt de vergadering derhalve voor het bestuur te ontheffen van zijn
verantwoordelijkheid betreffende de financiën van de vereniging over 2016 en de penningmeester
zeer te bedanken voor zijn beheer en nauwgezette boekhouding.
Oirschot, 22 januari 2017”.
Tot slot stelt de kascommissie nog voor om tot aanschaf van een eenvoudig boekhoudsysteem over
te gaan. Dit omdat in het huidige Exel-systeem gemakkelijk fouten in kunnen sluipen.
De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun inzet en gaat het gedane voorstel
bespreken binnen het bestuur van de Kring.
6. Voorstel tot decharge van het bestuur.
Graag verneemt het Bestuur van de Kring nog van de kascommissie wat hun advies is met betrekking
tot het verlenen van decharge.
De kascommissie stelt derhalve de jaarvergadering voor het Bestuur te ontheffen van zijn
verantwoordelijkheid betreffende de financiën van de vereniging over het jaar 2016. Dit voorstel
wordt met applaus ontvangen.
7. Ontslag oude en benoeming nieuwe kascommissie.
Mevrouw Riet van Hagen is aftredend. De heer Ad van Zelst blijft ook in 2017 beschikbaar voor deze
functie.
Wie van u wilt daarnaast zitting hebben in de kascommissie?
Vanuit de vergadering stelt de heer Nico van Helfteren zich hiervoor beschikbaar.
De voorzitter wenst de heren Van Zelst en Van Helfteren veel succes voor het komend jaar toe en
dankt nogmaals mevrouw Van Hagen.
8. Vaststellen van het contributieniveau 2018.
In een vorige Algemene Ledenvergadering is besloten dat de contributie voor 2017 € 20,00 per lid is.
Wij als bestuur stellen voor dat dit bedrag ook geldt voor 2018. Uiteraard staat het ieder vrij om wat
meer contributie over te maken. Velen doen dit al jaarlijks.
De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of zij akkoord kunnen gaan met dit gedane voorstel.
Allen gaan vervolgens akkoord.
9. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster is Hans Franssen (onze secretaris) aftredend. Hij stelt zich weer herkiesbaar.
Er hebben zich geen andere kandidaten voor de functie gemeld. In de uitnodiging voor deze
vergadering is hiertoe een oproep gedaan.
We zijn blij dat Hans zich weer herkiesbaar heeft gesteld. Graag hoor ik of u zich hierin ook kunt
vinden.
Met applaus laten de leden weten akkoord te gaan met zijn herbenoeming.
10. Rondvraag.
Pauline vraagt of er iemand nog iets heeft voor de rondvraag.

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
11. Mededelingen door de voorzitter van het Museum, mevrouw Wilma de Koning.
Pauline vraagt Wilma om dit agendapunt voor haar rekening te nemen.
Zij stelt de volgende medebestuursleden voor:
Janske Jansen, secretaris
Snam Vromans, penningmeester
Jet Sporken,
lid maar afwezig wegens griep
Kees den Ridder, lid.
Algemeen manager:
Berrie Raaijmakers.
De algemeen manager is het eerste aanspreekpunt binnen het museum, is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken, organiseert samen met de vrijwilligers exposities, neemt mede initiatieven
daartoe, woont de bestuursvergaderingen bij en onderhoudt contacten met de vrijwilligers en
externe organisaties.
Proces van verandering ingezet.
Het bestuur heeft eind 2014 gekozen voor één nieuw hoofdthema voor de komende jaren zijnde: “de
meubelindustrie van Oirschot met daarbij het ambacht stoelen maken en modern design”. Dit alles
aan de hand van verhalen van oud-meubelmakers. De overige bestaande collecties van het museum
zijn daarbij ondersteunend.
In 2016 zijn in dat kader de volgende zaken aan de orde geweest:
- het nieuwe inrichtingsplan, gemaakt door Museumadvies Els Thijssen, is vastgesteld door
het bestuur.
- het bestuur heeft besloten dat plan uit te laten voeren en te laten begeleiden door Perspekt
studio’s uit Haarlem, onder de voorwaarde dat eerst de benodigde financiële middelen
bijeen gebracht worden. Een aantal vrijwilligers zal daarin zeker ook fysiek bijdragen aan de
uitvoering.
- er zijn filmopnamen gemaakt van oud-meubelmakers uit Oirschot. De te vertonen films (6 in
totaal) zijn eind 2016 nagenoeg afgerond. Zo meteen zal hier de preview van vertoond worden.
- er zijn filmopnamen gemaakt bij Piet-Hein Eek (moderne meubeldesigner). De te vertonen
film is begin 2016 klaar. De heer Eek heeft zelfs een verleden met de meubelindustrie uit Oirschot
en wil zeker meewerken door het o.a. beschikbaar stellen van meubels.
- er zijn aanvragen om subsidie c.q. financiële bijdragen verzonden naar:
de gemeente Oirschot, de drie plaatselijke steunstichtingen, het VSB-fonds, de Rabobank
Groenewoud Zuid en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Door de gemeente, de Rabobank en
het Pr. Bernhard Cultuurfonds zijn nog geen toezeggingen gedaan. Van de anderen
hebben we bijdragen toegezegd gekregen.
- de kelder hebben we gereed gemaakt als een van de plaatsen van de scholenprojecten en
voor kinderen die met hun ouders/grootouders het museum bezoeken en er iets anders
willen doen (knutselen e.d.). Hiermee anticiperen we nu al op het nieuwe inrichtingsplan.
Wisseltentoonstellingen:
Naast de vaste collectie heeft het museum in 2016 de volgende wisseltentoonstellingen gehad:
• 8 mei 2015 t/m 7 februari 2016: Meten en Wegen.

14 februari t/m 30 maart 2016: Passie in Oirschot met fototentoonstelling van
Fotogroep Oirschot.
• 2 april t/m 30 april 2016: Expositie Amateurkunst, georganiseerd door de Stichting
Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers in samenwerking
met het Museum Kruysenhuis.
• 7 mei t/m 4 september 2016: Expositie Legerkamp Oirschot (1832-1834).
• 10 september 2016 t/m 15 januari 2017: Expositie i.v.m. 40 jarig bestaan Museum de
Vier Quartieren. (deze expositie wordt mogelijk verlengd t/m maart 2017).
Op zaterdag 19 en zondag 20 november 2016 verleenden we tijdens de normale
openingsuren gratis toegang aan allen die dit jaar 40 jaar zijn of worden, in 1940 zijn
geboren en dit jaar 40 jaar getrouwd zijn. Het aantal bezoekers viel een beetje tegen
(een 12 tal in 2 middagen).
Deelname aan evenementen.
• Nationaal Museumweekend: 16 en 17 april 2016. Het museum was gratis te
bezoeken.
• Evenement ‘Kunst of Niets’ (initiatief van Het Kapittel van Oirschot): 5 juni 2016. Het
evenement is gebaseerd op het TV programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’.
• Op 29 oktober 2016 hebben we samen met het VVV mee gedaan met ‘Halloween in
Oirschot’. Op de binnenplaats vond een toneelvoorstelling plaats met 4 acteurs. We
trokken tussen 19.00 en 22.00 uur meer dan 1000 bezoekers.
Continuering Onderwijsprojecten.
• ‘Jet en Jan, jong in 1910’ (groep 5 basisonderwijs).
• Met je kont in de boter vallen’ (bovenbouw basisonderwijs).
• Museumschatjes’ (groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs). Dit jaar waren dat 3
groepen met totaal 79 leerlingen.
• ‘Levend Verleden‘ t.b.v. HAVO-2 leerlingen van het Heerbeeckcollege Best. Aan de
hand van informatie, achter QR-codes die in het museum op 15 plaatsen te vinden
zijn, krijgen de leerlingen een beeld van een stukje historie van Oirschot (o.a. het
dagelijks leven, de stoelenindustrie, de brouwerij) en voorwerpen in het museum.
Op 17 oktober hadden we 85 leerlingen in het museum.
• Kempenhorstcollege. Van deze school komen jaarlijks ook leerlingen op bezoek in het
museum met rondleiding.
Project “Ons Moeder”.
In 2016 heeft een team vrijwilligers, net als in 2015, met een koffertje met spulletjes uit
grootmoeders tijd (begin 20 ste eeuw) bezoeken afgelegd bij verzorgingstehuizen in de gemeente
Oirschot en daarbuiten. In 2016 waren dat 12 bezoeken. Tijdens die bezoeken hebben zij voor
groepen ouderen met voorwerpen een hoop herkenning uit hun jeugdjaren naar voren gebracht. Dit
project is een groot succes te noemen.
•

Vrijwilligers
Het museum is zes dagen (di t/m zo) per week geopend van 13.00 – 16.30 uur. Het dagelijkse reilen
en zeilen is in handen van een team van 60 vrijwilligers, waaronder vijf coördinatoren (van o.a.
werkgroepen) en een algemeen manager.
Met de vrijwilligers zijn vrijwilligersovereenkomsten gesloten.

Via Nieuwsbrieven heeft de manager de vrijwilligers op de hoogte gehouden van de gang van zaken.
Hij heeft met regelmaat (gemiddeld 1 keer per 6 tot 8 weken) overleg gevoerd met de coördinatoren
van de werkgroepen.
Wilma benadrukt het belang van de vele vrijwilligers en vraagt hiervoor een welgemeend applaus. Zij
dankt allen voor hun betrokkenheid.
Kring Vrienden van museum de Vier Quartieren
Op zondag 24 januari 2016 vond in het museum de algemene ledenvergadering van de Kring
Vrienden van Museum de Vier Quartieren plaats.
Zij dankt de Kring voor hun financiële toezegging ad € 4241,35 over het jaar 2016.
Externe contacten
Gedurende het gehele jaar is er regelmatig overleg geweest met:
• de gemeente Oirschot,
• stichting Erfgoed Brabant,
• heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot,
• VVV Oirschot,
• Stichting ‘Hand en Span‘
• stichting ‘Kapittel van Oirschot’,
• stichting ‘De Grote Stoel’
• de congregatie zusters Karmelitessen (o.a. over de toekomst van het museum van de
congregatie).
Het bestuur heeft daarnaast gespreken gevoerd met de besturen van de Willem
Knippenbergstichting (waarvan het museum een collectie heeft geleend) en het Museum
Kruysenhuis (over samenwerking). Deze gesprekken zijn niet altijd gemakkelijk maar vinden plaats op
basis van inhoud. Ook in 2017 vinden deze gesprekken weer plaats.
In 2015 heeft Oirschot 2,0 miljoen bezoekers ontvangen. Het museumbestuur vindt dat hier meer uit
te halen is.
Verder hebben we op 8 oktober en 10 december 2016 expats uit Eindhoven ontvangen met
koffie/thee en koek en toespraken van o.a. de burgemeester als startpunt van een ontdekkingstocht
rondom de Markt in Oirschot.
Bezoekersaantallen 2015 en 2016.
In 2015 had het museum 4.295 bezoekers, in 2016 is dit gestegen naar 4603 en zit daarmee op het
niveau van 2014.
Wilma dankt de Kringleden voor hun bijdragen die meer dan welkom zijn t.b.v. de veranderingen in
het Museum die er aan gaan komen. Tijdens de veranderingen blijft de winkel gewoon open. De
Kringleden worden uitgedaagd om mee te denken. Vragen en tips zijn zeker welkom.
Tot slot wenst zij iedereen privé een goed en gezond 2017 toe.
Vervolgens geeft Wilma het woord aan de penningmeester van het Museum, de heer Snam
Vromans:

Het eerder al door Wilma genoemde veranderingsproces, waar het museum nu midden in zit, heet:
“Hoe zit dat, zo zit dat”.
Met alle verandering willen we een beter exploitatie na streven en gaan uit van wat haalbaar is: 3x
zoveel bezoekers als dit jaar. Wat u zult merken in het najaar is een totale herinrichting maar ook een
heropzet ( Thematische opzet). Totaal is e.e.a. begroot op € 300.000,00. Hiervan is 50 % bestemd
voor stoffelijke zaken zoals computers, audio etc. en 25 % voor geleverde diensten zoals: film- en
geluidsopnamen. De laatste 25% wordt besteed aan: organisatie, planning en transport.
Veel fondsen zijn benaderd zowel de plaatselijke alsmede de provinciale en landelijke. Natuurlijk
heeft het Museum ook al wat gereserveerd en zijn uiteraard blij met de schenkingen die de
Vriendenkring jaarlijks doet.
Op dit moment is er voor een bedrag van € 150.000,00 aan toezeggingen ontvangen.
Sommige aanvragen hebben een lange doorlooptijd. Zo ook de aanvraag die uitgegaan is richting
gemeente Oirschot. Diverse gesprekken zijn er al gevoerd met bestuurders van de gemeente
Oirschot.
Het Museum verwacht eind februari 2017 meer duidelijkheid van de gemeente Oirschot.
Ook is merkbaar dat de ene pas over de brug komt als de andere een harde toezegging gedaan heeft.
Maar… het Museum heeft goede hoop op het rollend effect van e.e.a.
Kortom….. 2017 wordt het jaar van erop of… eronder!
Met dit ambieuze plan wordt wel de toekomst van dit museum gewaarborgd middels een reële
exploitatieopzet.
Snam geeft vervolgens gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Mari van de Ven vraagt: denkt men ook aan crowdfunding?
Snam zegt dat hier zeker aan gedacht wordt. Ook het bedrijfsleven en particulieren zullen benaderd
gaan worden om gelden etc. beschikbaar te stellen. Ook volgen er nog acties.
Nu geeft Wilma het woord aan de manager van het museum, de heer Berrie Raaijmakers:
Berrie vertelt over hoe belangrijk de meubelindustrie is geweest voor Oirschot. Inmiddels zijn er al
kosten gemaakt voor de baat.
Veel oud medewerkers uit de meubelindustrie zijn geïnterviewd. Ook zijn 8 uur opnamen gemaakt
van 11 meubelmakers van destijds. Dadelijk wordt u een preview (trailer) getoond van een 6-tal
meubelmakers. Ook de overleden heer Theo van Nunen staat hierop. Er kan gesproken worden van
een document voor ons Oirschots erfgoed.
In de toekomst komen er 6 films van ieder 4 minuten.
Berrie nodigt ieder uit om de trailer nu te gaan bekijken.
Na de vergadering zullen er eerst bubbels geserveerd worden.
Hierna vraagt hij of de aanwezigen zich in 4 groepjes willen opsplitsen na de vergadering en dan de 4
ruimten in het Museum gaan bezoeken waar uitvoerige uitleg gegeven wordt en wat tekeningen
hangen hoe e.e.a. er uit komt te zien.

12 Sluiting van de jaarvergadering.
De voorzitter van de Kring bedankt iedereen voor zijn inbreng.
Vervolgens zullen we gezamenlijk een toost uitbrengen op een goed museumjaar 2017.
Daarna wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de rondleiding en tenslotte natuurlijk
voor het informele samenzijn daarna.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Pauline de vergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van “Kring Vrienden
van het Museum de Vier Quartieren” op zondag 25 februari 2018.

Pauline Wedemeijer,
voorzitter.

Hans Franssen,
secretaris.

