Vereniging Vrienden van het Boerderijmuseum
“De Lebbenbrugge” te Borculo

Verslag en besluiten
23e algemene ledenvergadering d.d. 22 april 2017
in de schuur van het museum “de Lebbenbrugge”
Aanwezig: Het voltallige bestuur (René Nijhof (voorzitter), Dineke Hek
(secretaris), Frans Knijnenburg (penningmeester), Heintje Hillebrand en Ben van
Dijk) en 28 leden en belangstellenden.

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De vergaderstukken stonden helaas niet op tijd op de website. Wel zijn deze op papier aanwezig tijdens
de bijeenkomst.
3. Verslag van de 22e Algemene Ledenvergadering d.d. 23 april 2016
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
4. Vaststelling jaarverslag
Het jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld. N.a.v. het jaarverslag wordt gevraagd of en nog
gerichte acties zijn, om de daling van het ledental een halt toe te roepen. Dit is momenteel niet het geval.
Er wordt geopperd dat er wellicht mogelijkheden zijn bij bijv. de fietsvierdaagse of boekenmarkt.
5. Financieel overzicht van de Vereniging door de penningmeester (balans per 31-12-2016) en vaststelling
van het financieel jaarverslag
Frans Knijnenburg licht, als penningmeester, de financiële stukken toe. Het financieel overzicht en
jaarverslag worden, met dank aan de penningmeester, goedgekeurd.
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit de heer C. de Jeu en de heer K.Wijdooge. Zij delen mee dat bij
controle van de boeken deze in orde zijn gebleken. De commissie stelt voor om de penningmeester te
dechargeren, wat derhalve geschiedt.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Voor de kascommissie stellen de heer Zuidema en de heer Wijdooge zich beschikbaar. Zij worden door de
vergadering benoemd tot kascommissie voor het volgende jaar. Mevrouw Braam stelt zich beschikbaar als
reservelid van de kascommissie.
8. Mededelingen van of namens de voorzitter van de Heuvelstichting
De heer Wim Slotboom, voorzitter van de Heuvelstichting, vertelt over de werkzaamheden van de
Heuvelstichting. Het terrein is opgeknapt, de rosmolen is gerenoveerd. Binnen de stichting wordt gekeken
naar de toekomst. Daarbij wordt de vraag gesteld, wat er nodig is, voor de komende 10/15 jaar. Het
voorhuis heeft een duidelijke museale bestemming, waarin de historische aspecten van het tolhuis,
postkantoor en herberg zichtbaar zijn. Op de deel wordt bij de inventaris vooral gekozen voor de
materialen en werktuigen uit het begin van de 20e eeuw.
Er wordt gewerkt aan een nieuw verlichtingsplan. Het uitgangspunt hierbij is, om de Lebbenbrugge zo van
nieuwe verlichting te voorzien, dat er zo min mogelijk bouwkundige aanpassingen nodig zijn.
Een student van Windesheim heeft de Lebbenbrugge opgemeten en getekend, om zo te zorgen voor
bouwtekeningen. Deze zijn o.a. nodig voor de verzekering.
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Er zijn veel vrijwilligers actief in en om het museum. Het contact tussen het bestuur en deze vrijwilligers
zal nog meer versterkt worden, door o.a. te werken met een spreekuur. Er wordt nog gezocht naar
nieuwe bestuursleden.
In het nieuwe seizoen wordt gestart met een nieuwe activiteit, nl. een handwerkcafé.
Het bestuur kijkt tevreden terug op het vorig seizoen en dankt een ieder voor zijn/haar inzet.
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
- Er wordt gevraagd of het mogelijk is, mensen die aanwezig zijn bij activiteiten, nadrukkelijker uit te
nodigen voor een museumbezoek. Hierover zal nagedacht worden.
- Is het mogelijk om de stukken vooraf per mail te ontvangen? Dit wordt toegezegd.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst. Hij bedankt Heintje
Hillebrand als aftredend lid van het bestuur en overhandigt haar een bos bloemen voor haar inzet.
Aldus opgemaakt op 25 april 2017,
Dineke Hek, secretaris
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