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Mevr. L.K. Gebuys
Mevr. A. Middelbeek
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INLEIDING
Vanuit de verhuizing in 2013 hebben we nog niet alles in het museum kunnen plaatsen.
Wel zijn de antieke apothekerspotten in twee vitrinekasten geplaatst.
In 2015 is de makelaar actief geweest met het onroerend goed in het buitenland.
Dit jaar is de effectenportefeuille weer aangepast door de ING‐bank.

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 2015 verschijnt in 2016.
Het financieel jaarverslag van 2014 is besproken op de bestuursvergadering van 14mei 2015
en is toegelicht door de heer A. Thuss ( Kab Accountants en Belastingadviseurs)
De begroting voor 2015 is op de website toegevoegd aan de ANBI gegevens.

MEDEWERKERS
In het depot is in 2015 door vrijwilligers veel werk verricht.
Hierdoor hebben we meer overzicht gekregen.
In oktober 2015 hebben we contact gezocht met de VGFD ( Vereniging van Gepensioneerden
binnen de Farmaceutische Dienstverlening).
Met de voorzitter en de penningmeester hebben we in december gesproken.
Na aanleiding van dit gesprek gaan wij in 2016 tijdens hun jaarlijkse ledenvergadering een
presentatie houden om het museum te promoten.
Het doel is om vrijwilligers te werven voor o.a. het geven van rondleidingen.

MUSEUMBEZOEK
In het jaar 2015 is het aantal museumbezoekers gelijk gebleven.
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 dhr. T. Haanappel , oud‐apotheker te Ulft:
Een aantal boeken en apotheekvoorwerpen.

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

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE
De website is aangepast met de gegevens van 2014.
Via de mail zijn er veel vragen gesteld over de oorsprong van apothekersobjecten.
Flyers zijn ontworpen en worden actief uitgedeeld.

