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Mevr. M. Kisters-Ascherman
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Mevr. A. Middelbeek

interim voorzitter en penningmeester
secretaris
lid
lid

INLEIDING
Op 30 september 2016 bestond het museum 10 jaar.
Uit eerbetoon aan Huub Kisters is op die dag een plaquette onthuld.

Missie:
Het apothekersmuseum Kisters wil een bijdrage leveren aan het behoud van het
cultureel erfgoed van het apotheekwezen.
Doelstelling:
Beheer, behoud en presentatie van de collectie.
Professionalisering van de organisatie.

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 2016 verschijnt in 2017.
Het financieel jaarverslag van 2015 is besproken op de bestuursvergadering van 14mei 2016.
en is toegelicht door de heer A. Thuss ( Kab Accountants en Belastingadviseurs)
De begroting voor 2016 is op de website toegevoegd aan de ANBI gegevens.
MEDEWERKERS
In het depot is in 2016 door vrijwilligers veel werk verricht.
Hierdoor hebben we meer overzicht gekregen.
In 2016 hebben we contact gehad met het Uitzendbureau 65 Plus in Arnhem om
medewerkers te krijgen voor o.a. rondleidingen.
Daar hebben twee personen op gereageerd met wie we nog in onderhandeling zijn.
MUSEUMBEZOEK
In het jaar 2016 is het aantal museumbezoekers in vergelijking met het jaar
ervoor verdubbeld.
Eén van de speerpunten van het beleidsplan voor de komende jaren zal zijn het
bezoekersaantal te verhogen door meer de publiciteit te gaan zoeken.

ACTIVITEITEN
Op 5 april zijn 2 bestuursleden op uitnodiging van de VGFD ( Vereniging van
Gepensioneerden binnen de Farmaceutische Dienstverlening) aanwezig geweest op de
jaarlijkse ledenvergadering in Baarn.
We hebben daar een presentatie gegeven over het ontstaan van het museum en de verdere
ontwikkeling door de jaren heen.
Dhr. R. van den Ham heeft een boek geschreven met de titel: het Venster van
Simpliciakasten.
Op zijn verzoek zijn er foto’s gemaakt van simpliciakasten in ons museum die hij voor zijn
boek gebruikt.
In het najaar van 2016 heeft museum Warsenhoeck in Nieuwegein een thema expositie
gehouden over de Zorg.
Een groot aantal voorwerpen uit onze collectie zijn in bruikleen tentoongesteld gedurende
enkele maanden.
De Protestantse kerk in Doorwerth kreeg een balans in bruikleen voor hu thema Kerk in
Balans.

SCHEKINGEN
Dhr. R. Kraal (was apotheker in Arnhem) heeft farmaceutische voorwerpen geschonken.
Dhr. Korff (Wolfheze) heeft een schenking gedaan.
Er worden verschillende voorwerpen aangeboden maar we gaan selectief te werk om te
voorkomen dat het aanbiedingen zijn die we al hebben.
AANGEKOCHT
We hebben vier bijzondere houten apothekerspotten aangekocht.
COLLECTIEBEHEER
Bestuur en vrijwilligers hebben zich ook dit jaar weer ingezet om de collectie op orde te
houden.

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE
De website is aangepast met de gegevens van 2015.
Het Pharmaceutisch Weekblad heeft een artikel geplaatst naar aanleiding van het tienjarig
bestaan.
Op 4 oktober 2016 plaatste de Gelderlander een interview met mevr. Kisters.
Het artikel met foto had de titel: Apothekersmuseum best bewaarde geheim van Doorwerth.
Flyers zijn ontworpen en worden actief uitgedeeld.

