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Het bestuur vergaderde in 2021 zes keer, dit gebeurde fysiek en telefonisch.
Er is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende vijf jaar.
Belangrijke onderwerpen van bespreking waren de toekomstvisie, de coronapandemie en de
voortgang met de vrijwilligers.

INLEIDING
We begonnen het jaar 2021 met corona en een sluiting van de musea.
Het gewenste bezoekersaantal kon niet gehaald worden omdat het museum door de lockdown bijna
een half jaar gesloten was.
Dhr. R. Kuiper en Mevr. A. Roemer hebben wel de nodige werkzaamheden kunnen verrichten.
Zoals het coördineren van de vrijwilligers en het organiseren van activiteiten om het museum meer
bekendheid te geven.
MISSIE
Het apothekersmuseum Kisters wil een bijdrage leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed
van het apotheekwezen.
Ook is het de bedoeling meerdere culturele activiteiten te organiseren.
DOELSTELLING
Beheer, behoud en presentatie van de collectie, waaronder het digitaliseren van de kerncollectie.
Professionalisering van de organisatie.
Activiteiten ontplooien om meer bezoekers te trekken.

ORGANISATIE
Het museum wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit zes personen.
Het financieel jaarverslag van 2021 verschijnt in 2022.
Het financieel jaarverslag van 2020 is besproken op de bestuursvergadering van 10 juli 2021 en is
toegelicht door dhr. A. Thuss (Kab Accountants en Belastingadviseurs)
De begroting voor 2021 is op de website toegevoegd aan de ANBI-gegevens.

MEDEWERKERS
Er zijn een aantal vrijwilligers bijgekomen waardoor het ernaar uitziet dat we volgend jaar meer
activiteiten kunnen organiseren.
MUSEUMBEZOEKERS
Wederom is door de coronamaatregelen het bezoekersaantal laag gebleven.
ACTIVITEITEN
Ook dit jaar heeft de Volksuniversiteit van Wageningen gebruik gemaakt van een ruimte in het
museum om een lezing te houden met daaraan gekoppeld een rondleiding.
We hebben dit jaar het 15-jarig bestaan van het museum gevierd.
Dhr. R. Kuiper heeft een gezellige middag georganiseerd met een hapje en een drankje voor het
bestuur en vrijwilligers met partners.
De bibliotheek was toe aan een grote schoonmaakbeurt.
Boeken zijn afgestoft en stellingen schoongemaakt.

SCHENKINGEN
Een boek: Handleiding bij de opleiding tot apothekersassistente geschonken door Lies Simon.
Er zijn wel weer voorwerpen aangeboden maar daar zat niets interessants bij.
Te melden valt nog dat er milieucontrole heeft plaatsgevonden en na overleg is goedgekeurd.

