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1. BESTUUR
1.1. WIJZIGINGEN BESTUUR
2016 en begin 2017 hebben in het teken gestaan van een bestuursvernieuwing. Door het zittende bestuur onder
leiding van voorzitter Nico van Lent en adviseur Paul Dormans werd een “commissie van wijzen” in het leven
geroepen. Deze commissie onder voorzitterschap van de heer Rene Hamers adviseerde om een nieuwe structuur
voor de drie stichtingen in het leven te roepen onder toezicht van een Raad van Toezicht. Mede op advies van de
commissie zijn de vrijwilligers in het bestuur in eind 2017 teruggetreden.
De nieuwe structuur is op 3 mei ingevoerd en notarieel vastgelegd.
Op 31 december 2017 bestond het bestuur er als volgt uit.
Stichting Maas Binnenvaartmuseum en Stichting Tjalk”Nooit volmaakt”:
Ton Forschelen, voorzitter; David van de Runstraat, secretaris en Erik Verhees.
Daarnaast functioneert een Stichting Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum onder voorzitterschap van Roelof
Fransbergen.
Een Raad van Toezicht houdt toezicht op de 3 stichtingen en is als volgt samengesteld.
Voorzitter Jaap de Kluijver en de leden Geert van Vlokhoven en Harry van de Venne.
1.2. VERGADERINGEN
Vanaf mei 2017 hebben elke maand een vergadering van het dagelijks bestuur en elke maand een vergadering van
het algemeen bestuur. De Raad van Toezicht kwam 3 keer bij elkaar in aanwezigheid van de beide voorzitters.

2. COLLECTIE
2.1. COLLECTIEVORMING/AANKOPEN
In 2015 werden er wederom enkele particuliere schenkingen ontvangen in de vorm van modelschepen .Verder
hebben we een vijftal modellen ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en hebben we via het
Sleepvaartmuseum in Maassluis een tweetal maquettes in bruikleen gekregen.
De permanente collectie werd verder gedigitaliseerd. Dit digitaliseringproces verliep moeizaam. In 2018 hebben we
hulp van een jonge vrijwilliger en hopen we het proces af te ronden.
2.2. EXPOSITIES
De permanente expositie bleef in stand, en werd steeds gewijzigd. Ook werden nieuwe aanwinsten gepresenteerd
en middels publicaties in de lokale media aangekondigd.
In het kader van Open Monumentendag werd een tentoonstelling gehouden over de schippersbeurs in Maasbracht.
2.3. ACTIVITEITEN
In het kader van de Maasbrachter Havendagen werd via een stand voor ons museum diverse attributen verkocht,
die voor ons museum geen waarde meer hebben.
Eveneens in juni werd voor de laatste keer Maasplassen Nautique in Maasbracht georganiseerd.
In 2018 willen we deelnemen aan het zomerevenement “Gluren bij de buren”. De voorbereidingen zijn door de
vrijwilligers opgepakt.
2.4. PROJECT
In 2017 is gestart met de voorbereiding van het thema Grind in overleg met Maasgrind bv. Het project bestaat uit
de volgende 5 elementen:
 Steiger voor kleine museumhaven
 Uitkijkpunt in de vorm van stuurhut en verbinding met museum (blauwe loper)
 Verbouwing herinrichten en moderniseren museum
 Lift.



Promotie en nieuwe vrijwilligers.

3. PUBLIEK
3.1. AANTAL BEZOEKERS 2017
In 2017 werden 2003 bezoekers verwelkomd in het museum en de tjalk Nooit Volmaakt en 1865 bezoekers op de
rondvaartboot Gouverneur van Limburg .
Ook door scholen werd wederom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kosteloos ons museum te bezoeken.
3.2. NIEUWSBRIEF
In 2017 werd de eerste nieuwsbrief uitgebracht voor onze vrienden, sponsoren en bezoekers. We streven er naar
om in de toekomst 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.
3.3. WEBSITE/FACEBOOK
We maken gebruik van deze moderne hulpmiddelen. (www.maas-binnenvaartmuseum.nl)

Maasbracht, mei 2018
Het bestuur van het Maas Binnenvaartmuseum,
Ton Forschelen, voorzitter
David van de Runstraat, secretaris
Erik Verhees, penningmeester.

