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Deze notulen zijn ontwerp-notulen. Ze worden in de jaarvergadering van april
2019 ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Notulen van de jaarvergadering 2018 van de Vereniging Vrienden van het Brandweermuseum Borculo, gehouden op donderdag 12 april 2017 in Café-restaurant Peters
te Borculo.
Aanwezig:
Van het bestuur: de heren J.G.M. ten Thije (voorzitter/secretaris), J.Klein Braskamp
(penningmeester), H.Kistemaker (bestuurslid) en J.Snuverink (bestuurslid).
Verder zijn aanwezig: dhr. K.Scherjon, nieuwe voorzitter en mevr. L.van Uden-te Woerd,
nieuwe secretaris.
De heren:, P. Wentink, H. Westerbrink en A. Dekker.
Er is bericht van verhindering van de heren G. Nijhof, H. Kreunen, G. Voskamp en
J. Nieuwenhuis.
Behandelde agenda:
1. Opening.
De voorzitter opent met een woord van welkom rond 20.00 uur de vergadering.
Bijzonder woord van welkom voor dhr. K. Scherjon en mevr. L. van Uden- te Woerd.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken. De voorzitter doet mededeling dat het
Brandweermuseum in 2020 50 jaar bestaat en dat hiervoor een commissie is
samengesteld. Deze bestaat uit de heren H. Kistemaker, H. Kreunen en J. ten Thije. Er
wordt gevraagd zoveel mogelijk ideeën voor dit 50 jaar bestaan kenbaar te maken bij
de commissie.
3. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 2017.
De notulen van de jaarvergadering van 13 april 2017 worden conform het ontwerp
vastgesteld, nadat ze door de nieuwe secretaris, mevr. L. van Uden zijn voorgelezen.
Een exemplaar van deze notulen wordt bij de jaarvergadering 2017 in het archief
opgeborgen.

4. Jaarverslag 2017 van de voorzitter.
De voorzitter leest het jaarverslag 2017 voor, dat als bijlage bij deze notulen (alleen bij
archiefexemplaar) is gevoegd. Het jaarverslag wordt verder na applaus voor
kennisgeving aangenomen.
5. Financieel verslag 2017 van de penningmeester en verslag van de kascommissie.
Het financieel overzicht 2017, dat ook als bijlage bij deze notulen (alleen
archiefexemplaar) is gevoegd, circuleert onder de aanwezige leden en wordt door de
penningmeester toegelicht.
De kascommissie, dhr. A. Dekker en N. Nieuwenhuis (afwezig).
Dhr. A. Dekker deelt mede dat zij de vergadering adviseert het financieel overzicht
2017 goed te keuren. Hij licht nog toe, dat de stukken er keurig uitzien.
Dhr. A. Dekker wordt bedankt voor het keurige en duidelijke verslag, dat hij zoeven
heeft uitgebracht.
Nadat de voorzitter dank heeft uitgesproken voor het werk van de penningmeester
concludeert hij, dat de vergadering akkoord gaat met het aangeboden financieel
verslag en dat hierdoor de penningmeester in het bijzonder en het gehele bestuur in het
algemeen, voor het over het jaar 2018 gevoerde financieel beheer décharge wordt
verleend.
6. Benoeming kascommissie voor volgend jaar.
De heren A. Dekker en J. ten Thije worden benoemd tot leden van de kascommissie
voor de jaarvergadering in 2019.
7. Bestuursverkiezing.
Dhr. J. ten Thije treedt af en draagt zijn functie als voorzitter/secretaris over aan de
kandidaten dhr. Koos Scherjon uit Doetinchem en mevr. Louise van Uden uit Borculo.
Hij stelt de beide genoemde kandidaten in het bestuur te benoemen en op basis van
artikel 8, lid 1 van de statuten akkoord te gaan met de functie van voorzitter voor dhr.
J.W. Scherjon en de aanwijzing van een secretaris mevr. L. van Uden – te Woerd is een
bevoegdheid van ons bestuur.
Voorstel van bestuur is de voorzitter te benoemen en akkoord te gaan met de
secretaris. Hij feliciteert beiden en wenst de voorzitter en de secretaris veel succes en
het vertrouwen van de leden toe.
Verder deelt hij mede dat dhr. H. Kistemaker zich herkiesbaar heeft gesteld en
derhalve stelt het bestuur voor hem voor de periode 2018 t/m 2022 te herbenoemen.
Dit wordt dan zijn 4e termijn van 5 jaar.
Hierna neemt de nieuwe voorzitter dhr. K. Scherjon de vergadering over en hij begint
met dank uit te spreken voor de benoeming voorzitter en secretaris.
Hij vraagt punt 9 b aan te vullen, met afscheid van dhr. J. ten Thije.

8. Ontwikkelingen Brandweermuseum door de voorzitter van het museumbestuur.
Dhr. Kistemaker, lid van de VVBB en tevens voorzitter van de stichting
Brandweermuseum, noemt de volgende ontwikkelingen bij het Brandweermuseum.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Financiën houden wij keurig op orde, door goed op de kleine uitgaven te letten en door
onze hoofd sponseren, met name Meilink Verpakkingen, STYB bedrijfsondersteuning,
MM project en Vrienden van het Brandweermuseum Borculo. Kleine teleurstelling,
de omzet 2017 ligt iets beneden die van 2016.
Binnen schilderwerk kozijnen is gereed. Dit is afgelopen winter uitgevoerd door
schilderbedrijf van Amerongen.
Mede door de bijdragen van fonds 2013 en de gemeente Berkelland hebben wij dit
kunnen financieren. Koffiekamer, e.d. is geheel opgeknapt door vrijwilligers en ziet er
bijzonder goed uit.
Mede doordat wij de financiën op orde houden, hebben wij de entreeprijzen voor 2018
ongewijzigd kunnen laten.
Toiletten zijn vernieuwd en er is een Miva-toilet geïnstalleerd. Ziet er goed uit.
V.B.B. vergadering afgelopen mei in Brandweergarage en het museum was een groot
succes en er zijn goede kontakten aan overgehouden.
ANBI certificering hebben wij laten verlopen. Dit mede vanwege de verplichting , dat
jaarrekening en beleidsplan op website geplaatst moeten worden.
Nieuwe puzzelboekjes zien er goed uit. Geheel gesponsord door VVBB.
Opel Blitz is geheel gerestaureerd. Dit was mogelijk mede door een bijdrage van fonds
2013.
Gemeente Berkelland heeft en nieuwe meterkast laten plaatsen. Gevolg nogal wat
schade door foutieve aansluitingen.
De mogelijkheid van een Museumjaarkaart is uitvoerig onderzoek naar gedaan.
Conclusie is dat wij er definitief van af hebben gezien. Voorwaarden en kosten zijn
niet lonend.
De TIB heeft het kantoor grondig, in geheel nieuwe stijl ingericht. Het is even wennen
maar het resultaat is fraai.
Taxatie inventarisatie inboedel gaan wij weer opstarten zodra financiering rond is.
Subsidie 2018 van de Gemeente Berkelland is weer binnen. Tevens ontvangen wij
€ 1000. Hiervoor kunnen de lagere scholen uit Berkelland, het museum zonder
vergoeding, in klassikaal verband bezoeken.
Rondbrengen flyers naar toeristische instellingen krijgt steeds meer structuur. Dit doen
wij in samenwerking met de TIB, Berkelschippers, Museum Lebbenbrugge en
Brandweermuseum.
Project met scholengemeenschap Het Assink Lyceum uit Neede om het museum
aantrekkelijker te maken krijgt steeds meer vorm.
Boekpresentatie Adriaan Kriek op 16-09-2017 bij Kerkemeijer met Brandweer
Oldtimers show en fotograferen was een succes.
Roy Oostendorp van Omgevingsdienst Achterhoek is op 26-09-2017 met diverse
mensen onderweg en in het stormrampmuseum geweest met als doel Borculo te
promoten middels de stormramp van 10-08-1925.
Verkleedhok van de vrijwillige Brandweer wordt opgeruimd.
Vrijdag 09-03-2018 was er weer NLDoet. 8 leerlingen van de AOC Borculo hebben
ons zeer goed geholpen bij diverse klussen.
Voorportaal bovenverdieping willen wij gaan inrichten met vitrines voor alles wat nu
her en der in het museum staat. Tevens gaan wij in het museum een algehele
opschoning houden.

9. Rondvraag.
Dhr. H. Kistemaker vraagt naar ideeën voor 2020, ook wat te kunnen doen voor de
leden.
9. b
Afscheidswoord door de nieuwe voorzitter voor dhr. J. ten Thije.
Dhr. Scherjon begint met de constatering dat dhr. ten Thije als bestuurslid,
penningmeester en voorzitter 14 jaar deel uit heeft gemaakt van de VVBB. dat
betekent dat hij bijna de helft van het bestaan van de VVBB (opgericht in 1986) deel
uit heeft gemaakt van het bestuur. Daar mee heeft hij de laatste jaren in belangrijke
mate het gezicht bepaald van de VVBB.
Na een jaar als bestuurslid benoemd te zijn in 2004 nam het hij het
penningmeesterschap over van Klaas Kuipers en in 2014 nam hij ook het
voorzitterschap over van de heer van Wessel. Een bijzondere constructie omdat de
combinatie voorzitter/secretaris eigenlijk niet gebruikelijk is.
Met de benoeming van ondergetekende en mevr. van Uden is dat weer recht
getrokken.
In de periode dat Jan voorzitter is geweest, is met name de relatie met de stichting
Brandweermuseum weer geworden zo als die moet zijn.
Op de vraag hoe een niet brandweerman bij het brandweermuseum terecht kwam, gaf
Jan aan dat na zijn pensionering hij gezocht had naar een uitdagende
vrijwilligersfunktie en dat is mede op aandringen van Wolter Tijdink toen het
brandweermuseum geworden. Geen verkeerde keus want Jan blijft als gids
beschikbaar.
Met een vloeibare versnapering en een bos bloemen bedankt Koos Jan voor het vele en
goede werk wat hij voor de VVBB heeft verzet. Met een welgemeend applaus van de
aanwezige leden wordt afscheid genomen.
Na deze mooie woorden van de nieuwe voorzitter Koos Scherjon, spreekt de
vertrekkende voorzitter dhr. J. ten Thije een dank uit aan het bestuur voor het
vertrouwen die hij altijd heeft gekregen.
De vertrekkende voorzitter, Jan ten Thije, dankt de nieuwe voorzitter, Koos Scherjon,
voor zijn lovende woorden en de overhandigde afscheidscadeaus. Hij bedankt de leden
van de vereniging voor het in hem gestelde vertrouwen en de medebestuursleden van
de VVBB voor de prettige samenwerking. Door zijn benoeming voor de kascommissie
blijft de betrokkenheid nog een beetje doorgaan..
Hij vertelt nog een mooie anekdote en hierna wordt er gezamenlijk nog wat nagepraat
over afgelopen voorzitterschap van Jan en het nieuwe project waar Herman
Kistemaker hem voor gevraagd heeft, namelijk de voorbereiding van de viering van
het 50-jarig jubileum van de stichting brandweermuseum.
10. Sluiting.
Na dankzegging voor de opkomst en de inbreng, sluit de voorzitter om ± 21.30 uur, de
vergadering en wenst allen een wel thuis.
Borculo, 12 april 2018.
De voorzitter van de VVBB,
Dhr. K. Scherjon.

