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Vrienden  van  de  
Museumwoning  
Tuindorp  Vreewijk  

Jaarverslag  2018  van  Museumwoning  Tuindorp  Vreewijk  
  
In  januari  2018  hebben  we  de  tafel  met  multimediaal  beeldscherm  in  gebruik  genomen.  
Bovendien  bereikte  de  herinrichting  en  beplanting  van  onze  voor-  en  achtertuin  in  2018  zijn  
voltooiing.  Wij  ontvangen  veel  positieve  reacties  op  deze  vernieuwingen.  Ons  museum  is  
hierdoor  nog  aantrekkelijker  geworden  en  trok  in  2018  veel  bezoekers.  
  
Opoe  Herfst  is  terug  
Het  vrolijke  boekje  ‘Opoe  Herfst’  uit  1972  is  door  de  Vreewijkse  ontwerper  Ruud  van  den  Bogerd  
opnieuw  uitgegeven.  Het  boekje  staat  vol  met  kleurige  illustraties  en  grappige  Rotterdamse  begrippen  
van  vroeger  zoals  ‘kanebraaier’  en  ‘pisauto’.    
  
Het  boekje  kost  €  12,50  en  is  te  koop  in  de  Museumwoning.  Voor  elk  verkocht  exemplaar  gaat  1  euro  
naar  een  goed  doel…  ons  museum!  
  

  

  
Veel  bezoekers  
Hebben  de  vernieuwingen  in  het  museum  zoals  het  beeldscherm  en  de  herinrichting  van  de  tuin  
geleid  tot  meer  mond-tot-mondreclame?  Het  lijkt  erop.  Want  in  2018  ontvingen  we  maar  liefst  901  
bezoekers.  Dat  is  aanzienlijk  meer  dan  in  vorige  jaren,  toen  we  gemiddeld  rond  de  600  bezoekers  
kregen.  Met  uitzondering  van  het  jubileumjaar  2016  dat  een  piek  liet  zien  van  ruim  1.000  bezoekers.  
  
Hogeschool  Rotterdam    
Ook  voor  andere  doeleinden  weten  mensen  ons  steeds  beter  te  vinden.  Zo  heeft  Hogeschool  
Rotterdam  enkele  opnames  gemaakt  in  onze  museumwoning  voor  een  reclamefilmpje  over  de  hbo-
opleiding  Verpleegkunde.  U  kunt  het  filmpje  bekijken  op  internet:  https://we.tl/t-wmxtqRfXNj.  Na  ruim  
twee  minuten  komt  ons  museum  in  beeld.  
  
Havensteder  
In  2018  hebben  we  een  evaluatiegesprek  gehad  met  nieuwe  contactpersonen  van  Havensteder.  
Havensteder  is  de  eigenaar  van  de  Museumwoning.  Tevens  draagt  de  woningcorporatie  jaarlijks  bij  
aan  de  exploitatiekosten  van  de  Museumwoning.  
  
Vreewijk  Lyceum  
We  zijn  lang  in  gesprek  geweest  met  medewerkers  van  het  Vreewijk  Lyceum  over  hun  wens  meer  
Vreewijk  in  de  school  en  meer  school  in  Vreewijk  te  krijgen.  Door  allerlei  oorzaken  zijn  deze  
activiteiten  stil  komen  liggen.  De    gezamenlijke  wens  is  om  zodra  dat  mogelijk  is  de  gesprekken  
hierover  weer  op  te  pakken.  
  
  

IBAN:  NL02  TRIO  0198  4530  78      
  

  

inschr.  KvK:  60128062  

Daarnaast  onderhouden  wij  uiteraard  onze  contacten  met  andere  organisaties  binnen  en  buiten  
Vreewijk,  zoals  de  Leeszaal  Vreewijk,  de  Breepleinkerk,  Stichting  Rotterdam  is  vele  Dorpen  en  het  
Erfgoedhuis  Zuid-Holland.  
  
Collectie  verder  uitgebreid
Onze  collectie  is  in  2018  verder  uitgebreid,  vooral  met  archieffoto’s.  Bijvoorbeeld  een  aantal  
bijzondere  foto’s  van  de  bevrijdingsfeesten  in  Vreewijk.  Bovendien  mochten  we  van  enkele  oud-
Vreewijkers  hun  oude  fotoalbums  lenen  om  foto’s  te  scannen  voor  ons  archief.  Andere  
noemenswaardige  aanwinsten  uit  2018  zijn  diverse  soorten  ondergoed  uit  grootmoeders  tijd  en  een  
zinken  huisnummerbordje.    
  
Ledenvergadering  2018  goed  bezocht    
Op  woensdagavond  27  juni  2018  vond  de  algemene  ledenvergadering  plaats.  We  konden  opnieuw  
terecht  in  het  Vreewijkhuis,  met  André  van  Well  als  behulpzame  gastheer.  De  opkomst  was  groter  dan  
in  voorgaande  jaren.  Er  waren  17  leden  aanwezig.    
  
Vast  en  zeker  ook  vanwege  de  aangekondigde  lezing  door  Peter  de  Klerk  over  50  jaar  Fabeltjeskrant,  
volgend  op  de  ledenvergadering.  De  oorsprong  van  deze  legendarische  tv-kinderserie  ligt  in  Vreewijk.  

  

50  jaar  Fabeltjeskrant  

  

  

Bestuurswisselingen  
De  samenstelling  van  het  bestuur  is  in  2018  gewijzigd.  Allereerst  heeft  Ruud  van  Vuurde  om    
persoonlijke  redenen  zijn  functie  als  penningmeester  neergelegd.  In  de  ledenvergadering  heeft  hij  dat  
toegelicht.  Als  blijk  van  waardering  voor  zijn  getoonde  inzet  hebben  wij  Ruud  een  mooie  bos  
Vreewijkse  bloemen  gegeven.    
  
Gelukkig  heeft  onze  oud  penningmeester  Eric  Wander  vervolgens  de  taken  weer  tijdelijk  op  zich  
genomen.  Waarvoor  onze  dank.  Het  bestuur  is  daarna  op  zoek  gegaan  naar  een  nieuwe  
penningmeester.  
  
De  termijn  van  het  bestuurslid  Ernst  Hulst  liep  ten  einde.  Het  bestuur  heeft  de  ledenvergadering  
voorgesteld  hem  voor  een  nieuwe  termijn  te  benoemen.  Dat  is  ook  gebeurd.  
  
Kascontrolecommissie  
De  kascontrolecommissie  voor  de  het  beslagjaar  2017  bestond  uit  Anton  van  den  Heuvel  en  André  
van  Well.  Tijdens  de  ledenvergadering  hebben  zij  verslag  uitgebracht  van  hun    controle  en  de  
ledenvergadering  voorgesteld  het  bestuur  decharge  te  geven  voor  de  cijfers  van  2017.    
  
Anton  meldde  zich  direct  om  de  controle  over  2018  uit  voeren.  André  meldde  zich  onder  voorbehoud  
aan.  Het  bestuur  heeft  toegezegd  op  zoek  te  gaan  naar  een  vervanger  voor  André.  

  
  
  
Bestuursvergaderingen  
Het  bestuur  heeft  in  het  jaar  2018  vijf  keer  vergaderd.  Deze  vergaderingen  worden  ook  bijgewoond  
door  Jan  Haak  als  coördinator  van  de  vrijwilligers.  Tevens  is  Marian  Groeneweg  aanwezig.  Zij  zorgt  
voor  de  verslaglegging.  
  
Algemene  verordening  gegevensbescherming  
Sinds  25  mei  2018  geldt  de  Algemene  verordening  gegevensbescherming  (AVG).  In  verband  hiermee  
heeft  het  bestuur  de  nodige  maatregelen  getroffen.  Bijvoorbeeld  wat  betreft  het  opslaan  en  beveiligen  
van  persoonsgegevens  zoals  de  ledenlijst,  het  versturen  van  e-mails  en  het  opstellen  van  een  
privacyverklaring.    
  
Communicatieplan  
Ter  verbetering  van  de  interne  en  externe  communicatie,  stelt  het  bestuur  in  samenwerking  met  de  
vrijwilligers  een  plan  op.  In  2018  is  hiermee  een  begin  gemaakt.  Het  betreft  onder  meer  afspraken  
over  de  inzet  van  onze  communicatiemiddelen  zoals  de  website,  facebook,  nieuwsbrieven  en  
persberichten.  Daarnaast  stellen  we  een  missie  en  visie  vast,  en  formuleren  we  onze  ambities  voor  de  
komende  vier  jaar.    

