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INLEIDING
Vanuit de verhuizing in 2013 waren er nog vele dozen gevuld met antieke apothekerspotten.
In het verleden aangekocht via veilinghuizen.
In 2014 hebben we de twee vitrinekasten met reclameartikelen leeggeruimd en
overgeplaatst naar de bibliotheek.
Daardoor ontstond ruimte om de antieke potten te plaatsen in het museum.

In november 2014 hebben we een makelaar benaderd voor de verkoop van het onroerend
goed in het buitenland.

Dit jaar is door de ING- bank de effectenportefeuille tweemaal aangepast.

ORGANISATIE
Het museum wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit vier personen.
Er is een vacature voor de functie van voorzitter.

Het financieel jaarverslag van 2014 verschijnt in 2015.
Het financieel jaarverslag van 2013 is besproken op de bestuursvergadering van 17mei 2014
en is toegelicht door de heer A. Thuss ( Kab Accountants en Belastingadviseurs)
De begroting voor 2014 is op de website toegevoegd aan de ANBI gegevens.
Het was niet zinvol dat de Stichting Apothekersmuseum Kisters vijftig procent van de
aandelen van Farmaka in bezit hield. Hiervoor is opdracht gegeven aan notariskantoor
Dirkzwager te Arnhem een akte op te stellen waarbij de aandelen van Farmaka gekocht
worden door Mevr. Kisters. Deze akte is op 17 juli 2014 door het bestuur getekend.

MEDEWERKERS
Er is een nieuwe medewerkster bijgekomen , Mevr. A. van Uum.
De vrijwilligers hebben in 2014 veel werk verricht in het depot en de bibliotheek.

MUSEUMBEZOEK
In het jaar 2014 is het aantal museumbezoekers gestegen.
Opvallend is dat veel apotheken voor hun jaarlijks apotheekuitje gekozen hebben voor het
museum.
Eén van de speerpunten van het beleidsplan voor de komende jaren zal zijn het
bezoekersaantal te verhogen door meer de publiciteit te gaan zoeken.

SCHENKINGEN
Geschonken door Mevr. J. Schotman, Huissen:
Een aantal dozen met apothekersvoorwerpen
Geschonken door Mevr. S. Put, Doorwerth:
Enkele potjes, oud glaswerk
Geschonken door Mevr. R. Adriaansz, Dronten:
Twee dozen met apothekersvoorwerpen

COLLECTIEBEHEER
Bestuur en vrijwilligers hebben zoals in de inleiding vermeld hard gewerkt aan de ordening
van de collectie.

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE
De website is dit jaar uitgebreid en aangepast.
Via de mail zijn er veel vragen gesteld over de oorsprong van apothekersobjecten.
Dit varieert van eenvoudige vragen over kruiden, foto’s van apothekerspotten tot de
herkomst van apotheek voorwerpen.

