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INLEIDING
In 2019 is er een traplift geplaatst om het museum beter toegankelijk te maken voor mindervaliden.
Tevens is er een rolstoel en een rollator aangeschaft.
Op 30 maart 2019 bestond het museum 12,5 jaar.
Dagblad de Gelderlander heeft hier door middel van een interview en foto’s aandacht aan besteed.

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 gaan organiseren.

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 2019 verschijnt in 2020.
Het financieel jaarverslag van 2018 is besproken op de bestuursvergadering van 18 mei 2019
en is toegelicht door dhr. A. Thuss ( Kab Accountants en Belastingadviseurs)
De begroting voor 2019 is op de website toegevoegd aan de ANBI gegevens.

MEDEWERKERS
Vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de schenkingen een plaats kregen in het museum.
Er hebben zich een aantal mensen aangemeld om als vrijwilliger bezoekers rond te leiden en het
kernassortiment te digitaliseren met het computerprogramma Adlib.

MUSEUMBEZOEKERS
Het aantal bezoekers in 2019 had een positief verloop.
Eén van de speerpunten van het beleidsplan voor de komende jaren zal zijn het bezoekersaantal te
verhogen door meer de publiciteit te zoeken.

ACTIVITEITEN

In oktober heeft een gesprek plaats gevonden met de bestuursleden en medewerkers van het
Historisch Museum APZ Wolfheze.
Van beide kanten zien wij mogelijkheden voor samenwerking.
Hiervoor zijn contactpersonen aangewezen voor de verder communicatie.

SCHENKINGEN
We hebben enkele kleine voorwerpen en boeken aangenomen.

AANGEKOCHT
Er is een apotheekkast 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 gegevens van 2019 zijn op de website geplaatst.
Het museum is te bezoeken op afspraak.
Een vast dagdeel per week open is nog niet gerealiseerd maar al wel in een vergevorderd stadium.

