
Notulen Najaarsvergadering op woensdag 18 oktober 2017, 20.00 uur  
- Opening: 
De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen 
van harte welkom en vertelt in het kort iets over de ontwikkeling van de vereniging het 
afgelopen jaar. 
 
- Aanpassing statuten: 
Voor aanpassing van de statuten moet tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd zijn. Dit is niet het geval. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst 
en sluit de vergadering. 
 
 
Notulen Najaarsvergadering 2 op woensdag 18 oktober 2017, 20.20 uur 
 
- Opening: 
De voorzitter, Anne Sjoerd Heegsma, opent de vergadering en heet een ieder van harte 
welkom. Hij geeft een korte toelichting op de ontwikkeling en de doelstelling van de 
vereniging. Het museum is volop in beweging. 
 
- Statuten: 
 
wijzigingen: 
artikel 3 punt 1: de tekst "geëxploiteerd door Stichting Museum Joure" wordt weggelaten. 
 
artikel 9 punt 7: toegevoegd wordt: "of het bestuur van de rechtsopvolger van Stichting  
Museum Joure of een daarvoor in de plaats gekomen rechtspersoon" 
 
artikel 20 punt 2: huidig artikel wordt vervangen door: "Het batig saldo na vereffening wordt 
besteed ten behoeve van een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Doelstelling) met een 
gelijksoortige doelstelling". 
Na toelichting door de voorzitter worden de wijzigingen met algemene stemmen aangenomen. 
 
- Voorstellen bestuur van de vereniging: 
 
Evelien Blaauw - afgevaardigde van bestuur Museum Joure,  
Nico v.d. Veen – penningmeester,  
Frans Tolsma - secretaris,  
Anne Sjoerd Heegsma - voorzitter,  
 
stellen zich voor. 
Afwezig is Anne Carine Verhage - algemeen lid. Evelien en Anne Carine zullen zich met 
name ook bezig houden met social media. De aanwezige leden gaan akkoord met de 
benoemingen.  
 
 
  



- Schema van aftreden: 
 
Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te 
maken rooster van aftreden en is vervolgens maximaal twee maal herkiesbaar. Bestuur heeft 
onderstaand rooster gemaakt: 
2019: Anne Sjoerd Heegsma en Evelien Blaauw 
2020: Nico van der Veen 
2021: Joke van der Zwaag (ipv. Anna Carine Verhage) en Frans Tolsma 
 
- Mededelingen bestuur: 
 
De lijst met namen van leden wordt genoemd die met kennisgeving afwezig zijn. 
Huidige status van de vereniging: 
 
31/12-2016 nog 21 zakelijke leden goed voor € 2050,- nu 62 zakelijke leden goed voor € 
8600,- 
 
31/12-2016 nog 165 privé leden goed voor € 3245,- nu 188 privé leden goed voor € 4150,- 
De komende tijd wordt verder gewerkt aan acquisitie van nieuwe leden. 
Voorstel betalen financiële bijdrage leden: met algemene stemmen gaat men akkoord om de 
bijdrage vanaf jaar 2018 voortaan in de maand februari te voldoen. Alle leden krijgen hierover 
persoonlijk bericht in de maand februari. 
 
In overleg met de directie is besloten om het huidige kapitaal van de vereniging in het jaar 
2018 te besteden. 
 
- Ontwikkeling museum Joure door Iris Nutma, directeur van het museum: 
Iris schetst de huidige situatie van het museum en de ontwikkelingen van de musea in de 
regio. Museum Joure is heel divers: Douwe Egberts - koffie/thee - zilver - kopergieterij - 
koperslagerij - drukkerij en klokken. Hoe communiceren we dit ? 
Gedachte is om te gaan richting "museum van het maken" van dagelijkse gebruiksvoorwerpen 
vroeger en nu, maar ook van het zelf maken ( koffie malen, thee zakje maken, boekenlegger 
maken). Opdelen van museum in drie clusters: koffie/thee - zacht metaal - fijne techniek. 
Zodat positionering duidelijker wordt en diverse doelgroepen beter kunnen worden benaderd. 
E.e.a. wordt nog verder uitgewerkt. 
Op korte termijn begint men met verbouwing van Pand 99 en Witte Os in samenwerking met 
de VVV. Hierdoor ontstaat er een efficiëntere indeling van de beschikbare ruimte, een nieuwe 
ruimte voor ontvangst van groepen en een centrale balie voor VVV en museum Joure. 
 
- Rondvraag 
geen vragen. 
 
Voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst en sluit de vergadering. 
 
Na de pauze neemt Erwin Blok ons mee naar de tentoonstelling van de Gestetner 
Stencilmachines en vertelt ons op zeer enthousiaste wijze over de ontwikkeling van het 
stencilen. 
  


