JAARVERSLAG 2017

Begin 2017 begon het bestuur vol goede moed aan het tweede jaar.
2016 afgerond met toch een goed positief resultaat, ondanks dat de overdracht
niet geheel vlekkeloos was verlopen en wij heel wat uitzoekwerk hebben moeten doen.
De communicatie met het museum is verder aangehaald, mede doordat Rana Dams de PR
doet en wij meer op de hoogte worden gehouden van het wel en wee binnen het museum.
Hierdoor kunnen wij op de website van de Stichting Vrienden van het Reddingmuseum ook
de activiteiten vermelden welke vaak in vakanties in het museum plaatsvinden. U blijft als
Vriend dus op de hoogte.
Het aantal betalende Vrienden is iets gedaald, naar 100. Natuurlijk zijn er nieuwe Vrienden
bijgekomen, maar doordat een aantal Vrienden geen gehoor hebben gegeven om de donatie
over te maken en sommige een achterstand hebben van twee/drie jaar heeft het bestuur
unaniem besloten om deze Vrienden uit het bestand te halen.
In de eerst volgende nieuwsbrief zal onze voorzitter Marcel Sanders u op de hoogte brengen
van nieuwe ontwikkelingen omtrent het werven van Vrienden, waar wij nu mee bezig zijn.
Om de kosten van verzending van de nieuwsbrief te drukken, vragen wij u vriendelijk om
zoveel mogelijk uw mailadres door te geven zodat elke nieuwsbrief digitaal naar u toekomt.
Onze dank in deze voor uw medewerking.
En dan de Vriendendag op 8 september jl, de opkomst was geweldig. Ontvangst met
koffie/thee of een drankje, waarna om ongeveer 13.30 uur het eten werd opgediend. Slager
Gert‐Jan Wit verraste ons met een aantal heerlijke stamppot gerechten en deze werden
geheel kosteloos aangeboden aan Onze Vrienden!! Hartelijk dank Gert‐Jan!
Daarna aan boord van een tweetal reddingschepen voor een vaartochtje door de
Binnenhaven en het Kanaal. Bij vertrek waren de weergoden ons niet goed gezind, maar
later werd het droog en iedereen genoot volop. Bij terugkomst nog een drankje met een
hapje erbij en rond de klok van vijf uur sloot het museum en ging iedereen tevreden
huiswaarts.
Het bestuur hoopt ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen en u natuurlijk op de
Vriendendag te mogen begroeten!
Truus Verveer

