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Algemene ledenvergade-
ring. 

Het bestuur nodigt alle vrienden uit voor 
het bijwonen van de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Deze wordt gehouden 
op zondag 17 maart 2019 in het jenever-
museum. Aanvang 14.00 uur. 
We kijken weer terug op het jaar 2018 
door middel van de jaarlijkse verslagen 
van de secretaris en penningmeester. Ver-
der zal er een toelichting gegeven worden 
op de plannen voor het komende jaar. Een 
goede gelegenheid om elkaar weer te ont-
moeten en te laten horen wat je er van 
vindt.  
Tijdens deze vergadering zullen er be-
stuurswisselingen plaatsvinden. 
Conform de statuten kunnen tegenkandi-
daten worden gesteld, mits schriftelijk ge-
steund door tenminste tien leden 
Meer informatie ontvang je eind februari .  
Jouw komst, geeft ons energie voor de 
toekomst als jullie ons daarin ondersteu-
nen. 
 

Voorzitters kandidaat ge-
vonden! 
 

Het bestuur is verheugd dat de speurtocht 
naar een nieuwe voorzitter al snel tot 
resultaat heeft geleid. Op de Algemene 
Ledenvergadering zullen wij Jos Poolman 
ter verkiezing voordragen.  
Onderstaand stelt hij zich aan je voor. 

_______________ 

Het lijkt me leuk om in een 
gezellige en actieve club 
mee te werken aan een kli-
maat waarin de Vrienden en 
het Jenevermuseum kunnen 
gedijen. 
Ben geboren en getogen in 

Schiedam en heb alleen tijdens mijn studie 
enkele jaren in Delft gewoond. Ik ben altijd 
actief geweest in het Schiedamse vari-
erend van bewonersorganisaties tot ge-
meentepolitiek en culturele instellingen. 
Na mijn pensionering ben ik lid geworden 

van de Vrienden. Verder probeer ik in 
‘vorm’ te blijven door 2 á 3 maal per week 
te sporten. Ben getrouwd met Annelies en 
we hebben samen 3 inmiddels volwassen 
zoons. 
Hoop jullie snel te ontmoeten. 

 
Vriendenfles 2019 
De feestelijke presentatie van de vijftiende 
vriendenfles vindt plaats op zondagmiddag 
14 april in de Melcherszaal van het Mu-
seum. Noteer alvast deze datum! 
_____________________________________ 
 

Opening Jenevermuseum na 
verbouwing.  
Het Museum is bij het schrijven van deze 
brief al een eind gevorderd met de verbou-
wing voor een grondige aanpassing, die 
voortvarend verloopt. Het ziet er nu alle-
maal nog heel rommelig uit met al die 
werkmannen over de vloer. Het is nu een-
maal zo, je moet eerst rommel maken om 
het vervolgens mooi te krijgen. Petje af 
voor de directie en medewerkers van het 
museum die dit ter hand hebben geno-
men. 
De feestelijke heropening is gepland op 4 
april 2019. Voor de vrienden wordt er een 
speciale vriendendag georganiseerd om-
dat het museum op die dag 250 genodig-
den heeft en met alle vrienden erbij wordt 
het een beetje te druk. Daarom is besloten 
dat op 5 april de leden van harte welkom 
zijn om het vernieuwde museum te bezich-
tigen en getuige te zijn van het cadeau dat 
door ons wordt geschonken. Je wordt om 
14.00 uur verwacht. 
Dit mag je beslist niet missen. 

 

Visienota Voortgang Vrienden in 
Verandering. 
In de Algemene Vergadering van 10 maart 
2018 heeft het bestuur de “Visienota 
Voortgang Vrienden in Verandering” aan-
geboden. Besloten is toen een commissie 
te benoemen om deze nota te beoordelen 
vanuit de vrienden om daarmee een breed 
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draagvlak te creëren. Inmiddels heeft de 
commissie haar werk afgerond en ons in 
januari het resultaat van hun bevindingen 
in een nota “Draagvlak Visienota” het be-
stuur ter hand gesteld. Het bestuur is nog 
niet in de gelegenheid gesteld om die nota 
uitvoerig in het bestuur te behandelen en 
heeft daarom besloten deze nota nog niet 
te verspreiden onder jullie. Het voornemen 
is wel omdat nog voor de zomer te bespre-
ken in het bestuur om vervolgens de 
nota’s jullie aan te bieden en deze dan te 
bespreken in een extra ledenvergadering 
in het najaar. We hopen dan ook de laat-
ste ontwikkelingen mee te nemen over 
onze positie als vrienden naar het mu-
seum toe. 
Vanaf deze kant wil het bestuur Johan 
Verkaik, Ton Vermeulen, Leo van den 
Adel, Hans Elenbaas en Theo Reyman 
danken voor het werk en de tijd die zij er in 
hebben gestoken. 
____________________________________ 

Excursie naar Arcen 

 
 

 
 
 

Op 10 mei or-
ganiseren wij 
een geheel ver-
zorgde dag-
tocht naar Ar-
cen, waar wij 

distilleerderij De IJsvogel en brouwerij Her-
tog Jan bezoeken, beide vanzelfsprekend 
met een uitgebreide proeverij. 
 
Het programma luidt (tijden bij benade-
ring): 
08.30 uur: vertrek vanaf station Schiedam 
10.30 uur: aankomst bij de IJsvogel,  
13.00 uur: lunch in de IJsvogel  
14.00 uur: vertrek naar Hertog Jan  
14.30 uur: rondleiding brouwerij  

16.00 uur: proeverij hertog Jan  
17.00 uur: stamppotbuffet  
18.30 uur: vertrek naar Schiedam  
21.00 uur: aankomst station Schiedam 
 
Voor deze geheel verzorgde dag betaal je 
slechts € 75,--.  
Gaat er maar aan staan, je wordt gebracht 
en gehaald, een lunch, avondeten, proe-
verijen. Daarbij ga je wat moois zien! 
Dat mag je niet missen. 
Daarom:  
Geef je op bij Wim van den Bergh. 
 
wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl 
 
Voor deze geheel verzorgde dag, inclusief ver-
voer per luxe touringcar, twee proeverijen, 
lunch en diner (!) betalen leden € 75,— p.p. 
 

 

Jeneverfeesten Hasselt op 
19 oktober 
De activiteitencommissie stelt de ALV voor 
om dit jaar een andere invulling te geven 
aan het bezoek naar Hasselt op 19 okto-
ber 2019 wanneer daar de jeneverfeesten 
plaatsvinden.  
Ze stellen daar in Hasselt een heel pro-
gramma samen. We laten jullie daar ge-
heel vrij in, hoe je daar invulling aan wil 
geven. Leuk om groepjes te vormen etc. 
Om al een indruk te geven wat er zich 
daar afspeelt, verwijzen we graag naar de 
website www.jeneverfeesten.be. 
 
Wij verzorgen het vervoer en brengen je 
voor € 20,-- naar Hasselt. Bij een minimale 
deelname van 50 personen. 
 
De vervoerder (ingehuurd door de activi-
teitencommissie) vertrekt op tijd vanuit 
Schiedam en ook uit Hasselt. 
 
Mochten jullie gezellig samen met elkaar 
willen eten voor het vertrek uit Hasselt dan 
kan dat geregeld worden, mits we dat op 
tijd weten. 
Wanneer  de ALV akkoord is, dan opge-
ven bij Wim van den Bergh.  
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