Stichting De Oude Pottenbakkerij

Jaarverslag 2014 Stichting De Oude Pottenbakkerij.
Algemeen.
De samenstelling en taakverdeling van het bestuur zijn in 2014 gewijzigd. Chris de Graaf is als
bestuurslid gestopt. Hij is wel bereid om workshoppen keramiek te blijven verzorgen Het bestuur is op
zoek naar een nieuw bestuurslid. (Inmiddels is mevrouw Diny Jacobs toegetreden tot het bestuur)
Het aantal vrijwilligers is in 2014 uitgebreid met mevrouw Monique Hilckmann, mevrouw Jos van
Rooij, mevrouw Truus Steinmetz, mevrouw Tony Tonk en de heer Ries Caspers.( Helaas is begin
2015 onze vrijwilliger Leo van Rooij overleden).
Het dagelijks bestuur heeft 9 keer vergaderd en het algemeen bestuur 7 keer.
Besluiten/Activiteiten 2014.
De Stichting heeft ook in 2014 diverse vergaderingen bijgewoond m.b.t. de ontwikkeling van de
Pleisterplaats in Milsbeek. Helaas is de aanleg van deze pleisterplaats en daarmee ook de aanleg van
een eigen toegangsweg naar Potterie De Jacobsladder/ Museum De Oude Pottenbakkerij uitgesteld
naar 2015. Het bestuur heeft daarom besloten om als gevolg hiervan ook de officiële opening van het
museum uit te stellen.
Op 18 februari 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 2013 zijn door het bestuur geaccordeerd
en de penningmeester werd decharge verleend.
Het bestuur heeft diverse vacatures op de site www.vrijwilligersgennep.nl geplaatst ten einde deze
ingevuld te krijgen. Helaas heeft dit in 2014 niet gezorgd voor invulling van functies.
Vanaf 5 juli t/m 25 oktober is het museum, op 2 weken na, op de vrijdag- en zaterdagmiddagen van
13.00 uur tot 17.00 uur geopend geweest. In totaal hebben 90 personen het museum bezocht. In 2014
hebben 13 groepen deel genomen aan een rondleiding door het museum en/of deelgenomen aan de
workshop.
Op 12 juli heeft de Stichting deelgenomen aan het Preuvenement in Gennep met als doel promotie
van het museum.
Op 13 en 14 september heeft de Stichting weer mee gedaan aan de Open Monumentendagen. Het
thema was “macht en pracht”. Op de zaterdag is ook Stone Hands op de rotonde in Milsbeek officieel
geopend en de eerste Milsbeekdag gehouden. Ook hieraan heeft de stichting haar medewerking
verleend.
De Stichting heeft een nieuwe website ontwikkeld en op internet geplaatst
www.deoudepottenbakkrij.nl
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Op 11 november heeft Chris de Graaf voor de leden van het bestuur en de vrijwilligers een themavond
“van klei tot keramiek” verzorgd. Het doel van deze avond was om iedereen die als suppoost in het
museum optreedt kennis bij te brengen over het proces van het maken van keramiek.
Op 28 november werd het jaar afgesloten met een avond voor het bestuur en de vrijwilligers. Tijdens
deze bijeenkomst werd officieel afscheid genomen van Chris de Graaf en werd hij bedankt voor zijn
jarenlange inzet.

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering op 10 maart 2015
De secretaris,
Tonnie Thijssen
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