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Nieuwe activiteitencoördinator

Extra algemene ledenvergadering

Het bestuur is verheugd, dat Rob van der
Stel bereid is om de functie van activiteitencoördinator op zich te nemen. Hij volgt Wim
van den Bergh op. Wim zal nog samen met
Rob het programma van 2020 opzetten en
volgend jaar in het voorjaar afzwaaien. Hieronder stelt Rob zich voor.

In de jaarvergadering van 17 maart jongstleden is door het bestuur aangegeven, dat
in de 2e helft van 2019 een extra Algemene
Ledenvergadering bijeen zou worden geroepen voor de behandeling van de Visienota Vrienden in Verandering. Deze is
vastgesteld op zondag 6 oktober aanvang
14:00 in de Melcherszaal van het Jenevermuseum.
Verder zullen we in de vergadering een
voorstel doen voor de invulling van twee vacatures in het bestuur. Kees Reichardt is
bereid gevonden de functie van secretaris
op zich te nemen en Rob van der Stel is bereid gevonden de functie van activiteitencoordinator op zich te nemen.
Verder zullen we de begroting van de Vereniging voor 2020 ter goedkeuring voorleggen en rapporteren over de vorderingen,
die de besturen van de Vrienden en het
Gilde maken met hun besprekingen over
samenwerking.
De vergaderstukken zullen apart aan jullie
worden toegestuurd.

Jos Poolman

Na ruim twee jaar geleden gestopt te zijn met
werken heb ik mij aangemeld als vrijwilliger
en gids in het Jenevermuseum. Met veel plezier ben ik daar dan ook met enige regelmaat
te vinden.
Begin dit jaar ben ik lid geworden van de
Vrienden en wil graag mijn steentje bijdragen
aan de vereniging.
Ik ben geïnteresseerd in het verleden van
Schiedam en vind het leuk om activiteiten te
organiseren. Tijdens mijn werkzame leven
was ik werkzaam als Travel Manager van
een groot bedrijf en als zodanig belast met
de organisatie van reizen en congressen. Ik
wil deze kennis graag benutten en organiseer inmiddels diverse wandelingen in en
rond Schiedam.
Rob van der Stel

Jos Poolman

Vacature voor de functie
van PR-medewerker
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een
vrouw / man, die de Public Relations van
onze vereniging komt versterken.
Vind je het leuk om contacten te onderhouden met media, collega PR-medewerkers
van zusterverenigingen en andere musea
zoals natuurlijk het Jenevermuseum en vind
je het leuk om onze nieuwsbrief samen te
stellen en onze website van informatie te
voorzien, schiet ons dan aan of bel of mail.
Wij zitten dringend om versterking verlegen,
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want we komen niet goed toe aan een aantal PR-activiteiten. Het kost niet veel tijd,
maar je wordt wel een spil in de communicatie van de vereniging, intern en extern.
We hebben het liefst, dat je deel uit gaat
maken van het bestuur, want dan zit je het
dichtst bij het vuur. Maar dat hoeft niet per
se.
Voel je je aangesproken en denk je dat je
dit kunt of ken je iemand, die wij zouden
kunnen benaderen, mail dan naar jenevervrienden@gmail.com of bel een van ons.
We willen je graag ontmoeten!
Jos Poolman 06 51666844
Hans van de Linde 06 22451189
Ton Heuchemer 06 83123353
Wim van den Bergh 06 14744132
Leo van den Adel 06 21825232

Jos Poolman

Jeneverfestival Hasselt
Busreis afgelast!
Het aantal aanmeldingen voor het Jeneverfestival blijkt ver achter te blijven ondanks
diverse oproepen in onze nieuwsbrieven.
We hebben tot nu toe 15 aanmeldingen binnengekregen, terwijl er 50 nodig zijn om financieel verantwoord een bus te kunnen
huren.
Om nog kosteloos te kunnen annuleren
heeft het bestuur besloten om de bustrip
naar Hasselt andermaal af te gelasten. We
hadden gedacht dat een kostenverlaging
drempelverlagend zou werken. Kennelijk is
dat niet zo geweest. Waarschijnlijk is de
reislustige kern van de Vrienden al te vaak
geweest.
Jos Poolman

Vrienden hebben gezien
Rubriek waarin Vrienden elkaar opmerkzaam
maken op bijzondere jeneverzaken elders in
het land of in Europa.
Jos Poolman
Glashistorisch tijdschrift “De Oude Flesch” is
het tijdschrift van de vereniging met dezelfde
naam. De vereniging ‘De Oude Flesch’is een
vereniging van verzamelaars van glaswerk.
Uiteraard hebben hier ook jeneverflessenverzamelaars onderdak gevonden met veel kennis van achtergronden en geschiedenis. Kosten abonnement jaarlijks € 45,=.
Ton Heuchemer
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is
zaterdag 14 december aanstaande het toneel van het tweede Stokersfestival in Nederland. Dan komen jeneverstokers uit het
hele land bij elkaar. Je kunt er de hele dag
genieten van bijzondere jenevers en andere
gelagerde dranken. De stokers van het Jenevermuseum zullen dan een innovatie presenteren!. Er komen nog nadere mededelingen!
Heb je iets gezien of wil je je Vrienden informeren over iets gerelateerd aan jenever,
stuur dan een e-mail naar:
jenevervrienden@gmail.com.

Samenwerking Vrienden en
Gilde.
Tijdens het Jeneverfestival is bekend gemaakt dat de Vrienden en het Gilde de
nauwe samenwerking, die er al is, willen laten groeien naar een samenvoeging. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht door
een gezamenlijke werkgroep. Uiteraard willen we, dat de doelstellingen en waarden
waar beide partijen voor staan, gehandhaafd
blijven. Op de aanstaande Algemene Ledenvergadering van 6 oktober komen we hierop
terug.
Jos Poolman
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Vriendenflessen 2019
De Vrienden van het Jenevermuseum geven
jaarlijks een Vriendenfles uit met elk jaar een
ander etiket en een uniek certificaatnummer.
Tegen inlevering van de tegoedbon kan deze
fles worden opgehaald in het museum. De
meeste Vrienden zijn op deze manier reeds
in het bezit van hun fles. Een aantal Vrienden hebben hun fles nog niet opgehaald. In
principe is dit nog mogelijk tot en met 31 december 2019.
Bij deze dus het verzoek je fles alsnog op te
halen. Mocht dit een probleem zijn, dan is
het mogelijk de fles per post te ontvangen.
De kosten hiervan zijn € 7,50 per fles.
Als je prijs stelt op verzending, neem dan
contact op met Leo van den Adel (tel.nr.
0646 859 328).
Leo van den Adel

Sociëteit “De Locomotief”
Noteer in je agenda: zondagmiddag 3 november 14:00 uur! Dan is er weer een bijzondere lezing met een bijzondere spreker
namelijk Deirdre Carasso, directeur van het
Stedelijk Museum Schiedam. Het Stedelijk
Museum Schiedam heeft de laatste drie jaar
zijn koers verlegd. Met succes: steeds meer
mensen bezoeken het, uit Schiedam en van
daarbuiten. Wat zijn de geheimen achter dit
succes? Een ervan was, dat vele Schiedammers het museum enthousiast hielpen aan
de Museumprijs 2019 voor het publieksvriendelijkste museum van Nederland. Directeur
Deirdre Carasso zal vertellen over de andere
geheimen zoals betekenis van het museumteam daarbij en wat zich zoal achter de
schermen afspeelt, wat lukt en ook wat niet?
Jos Poolman

“De Oude Flesch” 40 jaar
Het tijdschrift “De Oude Flesch” bestaat 40
jaar. Een aantal Vrienden kennen het blad. In
januari 2020 wordt een jubileumnummer uitgebracht. De hoofdredacteur van het blad
heeft aan de Vrienden gevraagd om de volgende oproep te doen en dat doen we graag:
“De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar
daarom willen wij in het jubileumnummer van
ons mooie Tijdschrift jullie vragen om verhalen over bijzondere (gebeurtenissen met)
flessen en glaswerk: de eerste, gekste, duurste, vervalste, grootste, kostbaarste, recentste of wat-dan-ook (gebeurtenis met) fles of
glas. Om voldoende tijd te hebben dat nummer samen te stellen, verwacht de redactie
de inzendingen graag uiterlijk vóór 1 december. De tekst graag in Word aanleveren en
de foto's in ‘.JPG’ in een aparte bijlage. Stuur
alles naar jsoetens@hetnet.nl”.
Ton Heuchemer

Jeneverfestival 2019
De Vrienden hadden in de Grote Kerk samen
met het museum een mooie Vriendenontmoetingsplek ingericht, pal voor de toegang.

Fotografie: Jenevermuseum/Alyssa van Heyst

Er was genoeg aanloop, want het zitje werd
zeer aantrekkelijk gevonden. Zodoende hebben zich weer nieuwe Vrienden en Vriendinnen aangemeld.
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