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BESTUUR 
Dhr. F. Gazendam  voorzitter 
Mevr. M. Kisters-Ascherman penningmeester 
Mevr. R. Langenhoff  secretaris 
Dhr. E. Middelbeek  lid 
Dhr. W. Braam   lid 
Dhr. L. Langenhoff  lid 
Dhr. H. Hennink  lid 
 
 
 
VRIJWILLIGERS 
Mevr. L. Gebuys 
Mevr. A. Middelbeek 
Mevr. R. Bulten 
Mevr. I. de Winter 
Dhr. A. Boileau 
 
 
  



INLEIDING 
 
In 2018 heeft het bestuur een deel van de collectie laten vastleggen op film. 
Op de website zijn 2 korte filmpjes geplaatst. 
De overige zullen voor bezoekers op schermen te zien zijn. 
 

 
 
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, 
waaronder het digitaliseren van de kerncollectie. 
Professionalisering van de organisatie. 
  



ORGANISATIE 
 
Het museum wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit zeven personen. 
 
Het financieel jaarverslag van 2018 verschijnt in 2019. 
Het financieel jaarverslag van 2017 is besproken op de bestuursvergadering van 26 mei 2018 
en is toegelicht door dhr. A. Thuss ( Kab Accountants en Belastingadviseurs) 
 
De begroting voor 2018 is op de website toegevoegd aan de ANBI gegevens. 
 
 
MEDEWERKERS 
 
Ook dit jaar hebben vrijwilligers ervoor gezorgd dat de schenkingen een plaats kregen in het 
museum. 
 
Wij blijven ons best doen meer vrijwilligers te werven. 
 
 
MUSEUMBEZOEKERS 
 
In het jaar 2018 is het aantal museumbezoekers in vergelijking met het jaar ervoor gestegen. 
 
Eén van de speerpunten van het beleidsplan voor de komende jaren zal zijn het bezoekersaantal te 
verhogen door meer de publiciteit te zoeken. 
 
 
 

 



ACTIVITEITEN 
 
Dhr. W. Braam heeft contact opgenomen met het Historisch Museum APZ Wolfheze om te 
onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Enkele van onze bestuursleden hebben in november de viering bijgewoond van het 111 jarig bestaan 
van de stichting op het terrein van Pro Persona. 
Er zal een afspraak gemaakt worden met de bestuursleden van het  Historisch Museum om te 
overleggen of er samenwerkingsmogelijkheden zijn.  
 
 
SCHENKINGEN 
 
Drie personen hebben schenkingen gedaan.  
 
 
AANGEKOCHT 
 
Er is niets aangekocht. 
Er wordt veel te koop aangeboden maar dan had het geen toegevoegde waarde. 
 
 
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 2018 waaronder de privacywet. 
Op de website zijn twee filmpjes geplaatst die een goed beeld geven van wat er zoal te zien is en hoe 
het museum tot stand is gekomen. 
 
Het museum is te bezoeken op afspraak. 
Het nieuwe bestuur gaat zich inzetten om meer vrijwilligers aan te trekken zodat we daarnaast ook 
een dagdeel per week open zijn. 
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