Stichting De Oude Pottenbakkerij

Jaarverslag 2015 Stichting De Oude Pottenbakkerij.
Algemeen.
De samenstelling en taakverdeling van het bestuur zijn in 2015 gewijzigd. Peter Janssen is als
bestuurslid en penningmeester eind van het jaar formeel gestopt. Hij is wel bereid om de financiële
administratie te blijven uitvoeren totdat er een opvolger is gevonden. Ook zal hij de jaarrekening 2015
opstellen en een voorzet maken voor een begroting voor 2016. Het bestuur is op zoek naar een nieuw
bestuurslid. (Inmiddels is de heer Koen Post bereid gevonden om per 1 februari 2016 toe te treden tot
het bestuur als penningmeester)
Het aantal vrijwilligers is in 2015 uitgebreid met mevrouw Elly Craner, mevrouw Lieke Toonen,
mevrouw Els Groninger en de heren Pieter Groninger, Koen Post en Ben Gerritsen.
Het bestuur heeft 8 keer vergaderd en het bestuur met de vrijwilligers 2 keer.
Besluiten/Activiteiten 2015.
Bestuursleden van De Stichting hebben ook in 2015 diverse vergaderingen bijgewoond m.b.t. resp.
de ontwikkeling van de Pleisterplaats in Milsbeek, het Cultureel Platform Maas en Niers en de
Werkgroep Open Monumentendagen uit dit Platform.
Op 10 maart heeft de jaarvergadering van het bestuur plaatsgevonden met een woord van de
voorzitter, het financieel jaarverslag van de penningmeester en het jaarverslag van de secretaris. Het
jaarverslag is vastgesteld en de financiële jaarstukken over 2014 zijn door het bestuur geaccordeerd
en de penningmeester werd decharge verleend. De jaarstukken zijn op de website van de stichting
geplaatst.
Het bestuur heeft diverse vacatures op de site www.vrijwilligersgennep.nl geplaatst ten einde deze
ingevuld te krijgen. Helaas heeft dit in 2015 niet gezorgd voor invulling van functies. Ook in Dorpsblad
Op de Milsbék is een oproep gedaan voor vrijwilligers maar ook dit heeft geen kandidaten opgeleverd.
Vanaf 4 juli t/m 1 november is het museum, op 2 weken na, op de zaterdag- en zondagmiddagen van
13.00 uur tot 17.00 uur geopend geweest. In totaal hebben tijdens deze openingen 120 personen het
museum bezocht. In 2015 hebben 21 groepen deel genomen aan een rondleiding door het museum
en/of deelgenomen aan de workshop.
Op 28 augustus is Pleisterplaats De Potterie en het Museum De Oude Pottenbakkerij officieel
geopend. Dit evenement is in samenwerking met de gemeente Gennep georganiseerd. Ongeveer 100
genodigden hebben de opening bijgewoond. Het was een geslaagd evenement.
Op 12 en 13 september heeft de Stichting weer mee gedaan aan de Open Monumentendagen. Het
thema was “Kunst en ambacht”. Zowel kunst als ambacht zijn uitdrukkelijk van toepassing op het
Museum. Rond de 250 bezoekers konden worden verwelkomd.
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Van 20 december tot en met 6 januari 2016 werd er een bijzondere expositie van kerststallen en
kerstgroepen vanuit de gehele wereld gehouden. Mevrouw Truus Burgers uit Beesd heeft hiervoor
een gedeelte van haar unieke verzameling beschikbaar gesteld. Ook keramiste Maria Staring uit
Milsbeek heeft een aantal keramistische kerstgroepen ten toon gesteld. Op 19 december vond de
officiële opening plaats. De expositie trok enkele honderden belangstellenden.

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering op 3 februari 2016
De secretaris,
Tonnie Thijssen
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