
Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen 

Postbus 4002  

3130 KA Vlaardingen 

Tel: 010 4348722 

E-mail: vrienden@museumvlaardingen.nl 

Website: www.museumvlaardingen.nl 

 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2017 

Plaats:   De Joon, Westhavenkade 56 te Vlaardingen 

Aanvang:  20.00 uur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Speciaal welkom voor leden van de rvt en directie. Er zijn 38 leden aanwezig.  Er zijn 3 

berichten van verhindering, van C. Maree, L. Bakker en L. Verhart. 

2. Opening en vaststelling agenda. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

3.  De voorzitter stelt de veiligheid van de vergaderruimte aan de orde en wijst op de 

nooduitgangen van de Joon 

4. Ingekomen. Er zijn geen ingekomen stukken. 

5. Mededelingen.  

- Aantal aanwezigen 38 leden hebben de presentielijst getekend. 

- De voorzitter stelt mevr. M.A.S. Meyer voor. Zij is dit jaar aangetreden als notulist voor de 

bestuursvergaderingen. 

- De voorzitter heeft op uitnodiging bij de zustervereniging in Maassluis een presentatie over 

de transitie van ons museum gegeven en geeft daarvan een kort verslag. Museum Maassluis 

heeft een ander karakter dan Museum Vlaardingen. 

- De voorzitter leest de lijst met 20 aandachtspunten van de VVMV  voor.  

Restauraties 

Schilderij IJzermans 

Kelder onder de hal 

Inrichting hal + terrazzo zaal 

Publiciteit 

Routing 

Aquarium 

Muziekzaal/Blauwe zaal 

Entree 

Scheepsmodellen 

Schippersgalerij 

Archeologie 

Oude vuurtoren 

Suggesties Exposities 

Klederdrachten 

Vrienden kiezen uit depot 
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- Deze lijst is voorgelegd aan de RvT en de directie van het museum. Van de lijst zijn er 

inmiddels 6 punten uitgevoerd en een aantal is in uitvoering, waaronder de expositie 

Vrienden Kiezen.  De vz. spreekt zijn dank uit aan de leden die er veel werk voor hebben 

verzet. 

- Stand van zaken omtrent de ontwikkeling van het aquarium. Sinds de zomervakantie van 

2016 zijn er verschillende stappen gezet.   Er zijn elders aquaria bezocht die als voorbeeld 

kunnen dienen en er zijn financieringsplannen gemaakt. 

6. Notulen van de ALV van 28 april 2016 *)  

Na bespreking worden de notulen door de ALV tekstueel goedgekeurd.  

Naar aanleiding van de notulen vraagt Karel Schot of er plannen zijn met betrekking tot de 

financiering van een nieuwe havenkraan.  Vz. Dit onderwerp is lager op de prioriteitenlijst 

terechtgekomen, omdat het aquarium een hogere prioriteit heeft. 

7. Jaarverslag van de secretaris. *)    

Opmerking over de eerste alinea. Aanpassen Vlaardingse koffie i.p.v.  bitter aanpassen.  

8. Financieel verslag 2016 van de penningmeester. *) 

Vraag van dhr. Brouwer. (Punt 3) over de renteopbrengst, die laag is.  Vz: De vrienden 

hebben geen deposito’s. 

Er waren meevallers in de kosten. Binnenhalen Balder kostte iets meer, maar de opbrengst 

was een stuk hoger. 

 Penningmeester licht de jaarrekening toe. Er zijn verder geen vragen  

9. Verslag van de kascontrolecommissie jaarrekening 2016.  

K. Schot en F. Kwakkelstein hebben de kascontrole uitgevoerd. De commissie stelt voor het 

bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De ledenvergadering gaat met dit voorstel 

akkoord.  

10. Jaarrekening 2016.   De ledenvergadering gaat akkoord met de gepresenteerde jaarrekening 

en stelt hem vast. 

11. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.   Tom de Koning volgt Frank Kwakkelstein op. Het 

nieuwe reservelid is Nico Tiemens.  

12. Begroting voor 2017.  

De penningmeester geeft een toelichting op enkele posten o.a. over de erosie van het 

ledenaantal door vergrijzing en overlijden. We hebben jongere leden nodig. Uitdaging voor 

de vereniging, dat ieder lid dit jaar een nieuw lid aanbrengt. Het doel voor dit jaar is 40 

nieuwe leden. 

13. Verkiezing bestuursleden. 

Aftredend zijn Jan van Hemert en John Boere. Beiden zijn herkiesbaar Ex stat. art. 8:5 



Zij worden bij acclamatie verkozen. 

14. Mededelingen uit het museum door de directeur Jeanne Hogenboom  

Jeanne Hogenboom:   

• De Vriendenvereniging ervaart zij als een sterke vereniging en zij is er blij mee.   

• Zij wil aan de gemeenteraad meegegeven dat het draagvlak van de bevolking voor het 

museum en de plaatselijke geschiedenis erg groot is. Daarom mag het museum ook wel 

wat kosten. 

• Er zijn veel verschillende groepen die voor het museum een rol spelen. Het is belangrijk 

dat er afstemming is tussen Museum Vlaardingen en Museum Anderson en Kade 40. Er is 

een goede onderlinge samenwerking.  

• Met betrekking tot de ontwikkeling van het aquarium is te melden dat men onderzoek 

doet naar een interactieve tentoonstelling op de locatie waar het aquarium is gedacht.  

• Verder vertelt zij over de samenwerking met de Spil, idem met de Hoogendijkprijs en de 

expositie De vrienden kiezen.        

• Zij licht het museale programma voor de komende tijd toe Dat bestaat uit: 

Lokale kunstenaar van Dik Brouwer. 

Expositie Project Digitale krantenarchief   Jan P. van de Voort  

Expositie Volksbos en verzet 

Expositie Vissersgenreschilderijen van rond de 20e eeuwwisseling 

Getuigenissenproject.     

De voorzitter zegt de ondersteuning van de Vrienden. 

15. Mededeling over de Balder 

• Dhr. Schuilenburg vertelt over de ontwikkeling van de restauratie en exploitatie van de 

Balder.   

• Hij vertelt over 35 vrijwilligers, verdeeld over 4 groepen: groep 1 gaat over de restauratie 

en het dagelijkse onderhoud, groep 2 vaart met het schip,  groep 3  is de 

sponsorcommissie en een groep 4 geeft rondleidingen 

De sponsorcommissie heeft dit jaar weer €10.000,- bij elkaar gekregen.  

Er is een nieuwe website gemaakt door een vrijwilliger. De nieuwe burgermeester is 

beschermvrouw van de Balder.  

De Balder is gecertificeerd als binnenvaartschip en heeft toestemming om tot 15 mijl 

buitengaats langs de Nederlandse en Belgische kust te varen. 

Veiligheid: er is met de Balder een hellingproef uitgevoerd.    

Dhr. Schuilenburg spreekt een dankwoord uit aan dhr. H. van Beek, de oud-voorzitter van 

SVB. 



Dhr. Schot geeft de suggestie om de burgemeester samen met de zakenkring uit te nodigen 

voor een tripje met de Balder. 

• Dhr. J. Boer geeft een overzicht van de evenementen.    

Hij vertelt dat er op de oproep om visserstruien te gaan breien zich 22 mensen hebben 

aangemeld. De truien zijn bedoeld voor de vaste bemanning van de Balder. 

• Binnenhalen van de Balder.  Het publiek zou diverser moeten zijn: jong en oud.  John 

vertelt dat hij contact heeft gemaakt met de Ericaschool, om zo niet alleen 

schoolkinderen maar ook hun ouders naar het museum te halen. 

• Loggerfestival. De Balder is in Vlaardingen  

   

16. Rondvraag.  

H. Brobbel vraagt naar de stand van zaken m.b.t.  Netwerk en of er een vervolg op Uitgezeild 

2 komt. De Vz.: Het bestuur overweegt een nieuwe uitgave van Netwerk.  Mogelijk een 

uitgave t.g.v. het jubileum van de Vrienden (30 jaar) en in combinatie met de herdenking in 

2018 van de slag bij Vlaardingen 

Het herstel van M. van Hattum vordert langzaam. 

A. Fontijne stelt voor de Spil in te zetten als marketinginstrument, bijv. door exemplaren 

naar de gemeenteraadsleden te sturen. 

De zondagmiddagconcerten worden door A. Fontijne warm aanbevolen. 

13 mei worden er in het Geuzencollege drie lezingen over genealogie gehouden. Aanvang 10 

uur. 

L. van Bree vraagt zich af of het niet logischer is om 2 ledenvergaderingen te houden: één in 

het najaar over de begroting en één in het voorjaar over de jaarrekening.  

 

17. Sluiting om 21.15 uur waarbij alle leden worden uitgenodigd voor een drankje.  

 

 

 


