DE VREDESBOOT

MUSEALE ACTIVITEITEN

Halfjaarlijks contactblad van het

Onze vaste tentoonstelling in het Museum in
Gouda krijgt aardig wat bekijks. We kunnen
aanraden eens een retourtje erheen te nemen.

Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Tweeëntwintigste editie, nr. 1, apr. 2015

Onze conservator Nora Bosscher is bezig de
affichecollectie te beschrijven, zodat de affiches
op onze website geplaatst kunnen worden. Onze
medewerker Huib Schoonhoven digitaliseert onze
collectie vredesfilms eveneens voor onze site.

TENTOONSTELLINGEN
Gouda. Gandhi – Geweldloze actie – Vrede
is de weg. Van 17 jan. t/m 30 juni 2015. Deze
tentoonstelling geeft een beeld van het leven en
denken van Mahatma Gandhi. Hij is nog steeds
een voorbeeld voor mensen die zoeken naar een
vreedzame oplossing van conflicten.
Plaats: Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Turfmarkt 30
Open: di t/m vr 10 – 17.00 uur, za 12 - 17.00 uur
Info:Tel. 015 – 785 01 37
Middenbeemster. Einde en Nieuw Begin.
Van 30 mei t/m 30 aug. 2015 Deze Duitstalige
tentoonstelling gaat over de laatste jaren van
WO II in Duitsland, het Duitse verzet en de
lessen voor het heden. Brochure met vertaling
beschikbaar.
Plaats: Keyserin (aanbouw bij Keyserkerk),
Middenweg 146
Open: tijdens de activiteiten en diensten en voorts
zo van 13 – 17.00 uur.
Info: Tel. 0299 – 68 14 03 (ds. Marie Schroevers)
www.beemsterkerk.nl
Beek – Ubbergen. De Atoombom en de
mensheid. Van 15 juli t/m 15 aug. 2015.
Schilderijen en foto’s over de gevolgen van de
A-bommen op Hiroshima en Nagasaki. Met
aandacht voor de latere atoomproeven.
Plaats: Kulturhus, Roerdompstraat 6, 2673 BH
Open: ma t/m di 7 -17.00 uur; do 7 – 13.00 uur.
Info: Tel. 024 – 68 43 665 (Ria Hutting)
Hein van der Kroon

Onze medewerkster Anne Vaillant tenslotte maakt
een selectie van vredesfoto’s (uit de erfenis van
Boyd Noorda), zowel om op onze site te zetten
als voor het professionele programma ‘Pix voor
profs’.
Hein van der Kroon

www.vredesmuseum.nl

DE ACCEPTGIROKAART
Openingspaneel tentoonstelling

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een
acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend
gebruiken voor uw bijdrage over 2015.
Als u gewend bent in het najaar te betalen,
kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het
najaarsnummer van De Vredesboot afwachten.
LET OP!! Opmerkingen die u op de
acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet.
Gebruik voor mededelingen s.v.p. een mailtje
of een brief.

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014

Vrijwilligerscoördinatie en PR-activiteiten

Vredesmuseum op internet

In het afgelopen jaar heeft het Museum voor
Vrede en Geweldloosheid weer diverse,
veelzijdige activiteiten ontplooid.

Dit jaar is er wederom veel gebeurd. Vooral voor
de inrichting van de vaste tentoonstelling in
Gouda is veel denk- en doe-werk verricht;
grotendeels door vrijwilligers soms door gedeeltelijk- betaalde mensen. Van de druk
bezochte opening werd zelfs verslag gedaan in de
Goudse editie van het Algemeen Dagblad.

In 2014 was er weinig menskracht beschikbaar
om aan ons internetmuseum te werken.
De toevoegingen bleven beperkt tot een aantal
gedichten en enkele nieuwe items aan de onlineleeszaal, ons You Tubekanaal en de webwinkel.

Hoogtepunt was de feestelijke opening van onze
vaste expositieruimte in het Verzetsmuseum
Zuid-Holland in Gouda. Hiervoor gaat onze
dank met name uit naar Nora Bosscher, onze
conservator.
Door het hele land werden in openbare
bibliotheken en kerken meerdere
tentoonstellingen geëxposeerd. De drijvende
kracht hierachter was Marie-An Schut.
Ook onze website werd weer druk bezocht,
waarvoor veel dank aan onze webmaster Chris
Geerse.
Opvallend was de verkoop van veel ‘gebroken
geweertjes’ in 2014. Het bestuur ziet 2015 met
vertrouwen tegemoet.
Van de 359 (382 in 2013) donateurs in ons
bestand betaalden er 229 (251 in 2013). Er
kwamen 2 donateurs bij (1 in 2013), 25 (22 in
2013) beëindigden hun donateurschap.
De donateurs brachten in totaal € 6.857 bijeen
tegen € 8.232 in 2013 en € 7.900 begroot. Per
betalende donateur werd gemiddeld € 29,94
bijgedragen. In 2013 was dat nog € 32,80.
Minder donateurs dus die per persoon ook minder
bijdroegen.
De opbrengst van de uitleen van tentoonstellingen
was € 1.007 tegen € 200 vorig jaar. De kosten
stegen van € 456 vorig jaar naar € 1.645 dit jaar.
Er resulteerde een nadelig saldo groot € 638
tegen € 256 vorig jaar. Begroot was een nadelig
saldo groot € 700.

Het depot van het Vredesmuseum werd verhuisd
van Soesterberg naar EMMA in Utrecht. Een
operatie waarbij het samenwerken met de actie
“NL Doet“ helaas mislukte. Gelukkig bleken we
zelf ook vrijwilligers te hebben die over grote
auto’s beschikken.
Het opstellen en plaatsen van persberichten en
vooral het gebruik van social media
verliep stroef in 2014. Het bestuur blijft op zoek
naar met name jonge-mensen die deze
klus voor hun rekening zouden willen nemen.
Vrijwilligerswerving heeft ook in 2014
meestal plaatsgevonden via de site van ‘One
World’.
De jaarlijkse dag voor vredesgroepen werd
ondanks dat deze in het Pinksterweekend plaats
vond toch goed bezocht. Het Vredesmuseum was
met een klein kraampje aanwezig. Niet echt een
PR-activiteit, maar wel een goede gelegenheid
om te netwerken.
Bij de prijsuitreiking van de twee jaar durende
internationale wedstrijd “Tekenen voor Vrede”
voor scholieren in Groningen waren wij aanwezig
met een kraam.
Ook was het Vredesmuseum samen met Pais
aanwezig met een kraam op het Full Colour
Festival in Emmen.

Volgens Alexa, een bedrijf dat de populariteit
van websites vergelijkt, is onze website gestegen
van de 11e naar de 6e plaats op de lijst van 260
Nederlandstalige museumwebsites.
Daarmee staan we tussen de grote belangrijke
musea, maar naar verwachting zullen we
dalen.Veel musea zijn bezig hun websites, met
veel meer geld dan wij hebben, van meer inhoud
te voorzien. In de rubriek ‘vrede’ staan we nu op
de 2e plaats (vorig jaar 2e) na ‘De Vredessite’.
Chris Geerse, webmaster
Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het
Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of
zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.
Stuur informatie over het MVG naar:
naam: .................................................................................
adres: .................................................................................
postcode: ....................... plaats: ........................................
Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft
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