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H.C.M. Quant en Jan Sparreboom

1. Opening door bestuurslid Jan Sparreboom, met een woord van dank aan Margareth Edel
voor de gastvrije ontvangst en rondleiding achteraf.
2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2017 in Museum Abdij van
Egmond wordt goedgekeurd en vastgesteld. De definitieve jaarrekening over 2015 wordt
onder de aanwezige leden verspreid. De digitale versie ervan zal toegankelijk zijn via de
website. De digitale versie zal, met dit verslag, ook aan de leden worden toegestuurd. De
kascommissie voor controle op de jaarrekening over 2016 zal weer bestaan uit Jan ter
Wisscha (De Zaansche Molen) en Cees Tuinman (Rundveemuseum).
3. Verslag Jan Sparreboom werving bestuursleden. Jan Sparreboom geeft een korte
toelichting op zijn verslag.
De leden nemen het verslag voor kennisgeving aan, maar een meerderheid van de
aanwezigen legt zich niet neer bij zijn conclusie dat er door onvoldoende bereidheid tot
het uitvoeren van bestuurstaken ook onvoldoende draagvlak zou bestaan voor het
voortbestaan van de Federatie.
In algemene zin vindt iedereen dat de MFNH een belangrijke functie kan vervullen als
platform en als gezicht van de musea in Noord-Holland. Hoewel er ook kritiek is op het tot
dusver gevoerde beleid - of op het gebrek eraan - , is de meerderheid van de aanwezigen
uitgesproken voorstander van continuering van werkzaamheden die het verband van, en
de onderlinge band tussen de leden versterkt. Afbraak, ontmanteling en ontbinding van de
Federatie is zonde van het sinds 2014 verrichte werk. Op de opmerking dat voortzetting
van dat werk ook zonder Federatief verband kan plaatsvinden wordt met scepsis
gereageerd.
Er wordt kritisch gevraagd naar welke concrete activiteiten de MFNH op grond van een
vertaling van haar algemene doelstellingen tot nu toe heeft ondernomen en in de
toekomst zal kunnen gaan ondernemen. Voormalig voorzitter De Bles geeft daarover
uitleg: hij heeft het willen zoeken in kleinschalige en concrete activiteiten. Maar ook
daarvoor was lang niet altijd voldoende interesse en draagvlak.
Bij enige aanwezige leden leven ideeën over de vertaling van algemene doelstelling naar
concrete activiteiten. Die ideeën sluiten aan bij de uitgangspunten zoals die in het verslag
van de vorige ALV van 19 januari 2017 zijn geformuleerd: versterking van bestuur,
verbetering van de onderlinge communicatie, met name door de mogelijkheid te openen

voor de leden om op het ledendeel van de website met elkaar kennis en nieuwtjes uit te
wisselen en inhoudelijke dossiers op te zetten en organiseren van bijeenkomsten waar
kennisuitwisseling rond een thema centraal staat. De leden Ina Broekhuizen-Slot, Trudy
Schouwe-Schouten en Jack Heerlien verklaren zich bereid om in het bestuur zitting te
nemen.
Naar aanleiding van de nieuwe situatie vindt er toch weer discussie plaats over bekende
onderwerpen: de rol van grote(re) musea, de website, de hoogte van de contributie, is dit
een uitvoerend bestuur of een delegerend bestuur. Hieruit komen de volgende
toezeggingen: Harry de Bles houdt de Facebookpagina van de MFNH bij, Willemina
Oostenrijk houdt zich bezig met de optimalisering van de website, Aart de Wit wil
assisteren bij de organisatie van een themabijeenkomst in zijn (Rundvee-)museum en Jan
Sparreboom is bereid om na afloop van zijn bestuursperiode de Federatie uitvoerend te
ondersteunen.
4. Rondvraag. Op verzoek van Carel Hofland wordt de kascommissie benoemd (zie boven
onder 1). Overigens verklaart Carel bereid te zijn het demissionaire penningmeesterschap
nog even uit te oefenen totdat er een nieuwe penningmeester benoemd is. Ina
Broekhuizen dankt Jan Sparreboom voor het werk aan de voorbereiding van deze
vergadering. En de laatste dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.
Aanwezigen:
Jan ter Wisscha De Zaansche Molen
Aart de Wit Rundveemuseum
Ina Broekhuizen Museum Huis van Oud
Trudy Schouwe-Schouten Huis van Oud
Harry de Bles Stoommachinemuseum
Jan Sparreboom
Carel Hofland Museum Zaanse Tijd
Martina Koolwijk interim Abdij van Egmond
Jan de Ruiter Reddingmuseum
Kees van Louvezijn Oudheidkamer Kaap Hoorn-vaarders
Nel Jongejans Het Sterkenhuis Bergen
Margareth Edel Museum Prins Hendrik de Zeevaarder Egmond aan Zee
Jan Apeldoorn Museum van Egmond
Jack Heerlien Fort Kijkduin
Wil en Cor Gorter Hoedenmuseum Zet ‘m op
Nel Jongejans Museum Het Sterkenhuis Bergen
Afwezig met bericht:

Anton Wauters Museum Vreeburg Schagen
H. Breebaart Hollands Kaasmuseum
Corina Hordijk Kaap Skil
C. van Santen Museum Kennemerland
Mark Dekker Saet & Cruyt Museum Andiojk
Henk Aandewiel Poldermuseum Heerhugowaard
André Lont Wieringer Eilandmuseum Stroe
Hans Stolk Museumboerderij Westfrisia Hoogwoud

