Stichting De Oude Pottenbakkerij

Jaarverslag 2013 Stichting De Oude Pottenbakkerij.
Algemeen.
De samenstelling en taakverdeling van het bestuur zijn in 2013 ongewijzigd.
Het aantal vrijwilligers is in 2013 uitgebreid met mevrouw Diny Jacobs en mevrouw Jos van Rooij.
Het dagelijks bestuur heeft 8 keer vergaderd en het algemeen bestuur 9 keer.

Activiteiten/besluiten 2013.
Besloten is om een drietal werkgroepen in te stellen, te weten de Werkgroep inrichting
museum/potterie en PR, de Werkgroep bouwen, onderhoud en techniek en de Werkgroep vaste
expositie, workshops en evenementen.
In samenwerking met Aannemer Beelen is door de Werkgroep Techniek het drooghok gerealiseerd.
Op 23 maart vond de workshop Paaseieren schilderen plaats.
Op 27 april heeft de Raad van Elf en een afvaardiging van het CDA klei gemept inzake het Project
Stone Hands.
In mei heeft Stichting Cultuurbehoud Milsbeek in de tentoonstellingsruimte ven Potterie Jacobsladder
de tentoonstelling Het Boerenlèève op de Milsbék georganiseerd. Deze tentoonstelling heeft 900
bezoekers getrokken.
Op 21 mei 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. Verder zijn de
financiële jaarstukken over 2012 door het bestuur geaccordeerd.
Op 27 mei heeft de Omroep Groesbeek een reportage gemaakt over het museum.
Op 16 en 17 juni was er een bijeenkomst van het Toeristisch Platform Maasduinen waaraan onze
stichting heeft deelgenomen.
Vanaf 5 juli t/m 18 oktober is het museum elke week op de vrijdag en zaterdagmiddag van 13.00 uur
tot 17.00 uur geopend geweest.
Door de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is de laatst door Steenfabriek Milsbeek geproduceerde
steen aangeboden voor het museum.
De Stichting heeft diverse vergaderingen bijgewoond m.b.t. de ontwikkeling van de Pleisterplaats in
Milsbeek.
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De Stichting heeft in juni weer deelgenomen aan de Verenigingsdag van de Rabobank.
Op 30 juli heeft L1 TV een opname gemaakt in het museum en dezelfde avond nog uitgezonden op tv.
Op 7 en 8 september heeft de Stichting weer mee gedaan aan de Open Monumentendagen. Het
thema was “macht en pracht”.
Tijdens de maand van de Keramiek in september is een tentoonstelling in Potterie Jacobsladder met
keramiek van plaatselijke keramisten ingericht geweest.
Op 20 september heeft een Vrouwenclub een rondleiding gehad door het museum en deelgenomen
aan de workshop.
Op 27 oktober heeft de Groep Starrenburg een rondleiding en presentatie gehad in het museum.
Op 2 november heeft de fam. Wagelmans een rondleiding en presentatie gehad en vervolgens
deelgenomen aan het kleimeppen.
Op 10 november, de dag van de mantelzorg, heeft Stichting Synthese met de vrijwilligers deel
genomen aan de workshop schilderen tegeltjes.
Op 14 december hebben leden van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek deelgenomen aan het klei
meppen in het kader van het Project Stone Hands.
De Stichting heeft een tweetal privé collecties keramiek en schilderijen in bruikleen gekregen.
De secretaris,
Tonnie Thijssen
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