Jaarverslag van het bestuur over 2017
Algemeen
*Dependance in De Koepel. Nieuw beheerdersechtpaar Gert Jan en
Jacqueline van Doorn.
Museum Lunteren heeft sinds 17 juni 2017 een dependance op de derde
verdieping in Uitkijktoren De Koepel, die als Rijksmonument in het bezit
is van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch. De permanente tentoonstelling ‘Hoog van de toren’, is het resultaat van vier samenwerkende partijen: Stichting en Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch, het bestuur
van De Koepel en Museum Lunteren.
* Goudsbergproject 16 juni 2017 (Middelpunt van Nederland/Tijdstrap)
is afgerond. In souterrain Museum het bezoekerscentrum.
* Germaanse put. Restauratie afgerond.
Educatiecommissie.
Op het gebied van educatie blijft de opgaande lijn zich voortzetten. In
samenwerking met de Stichting Jac. Gazenbeek en zeven Lunterse basisscholen heeft de educatie commissie voor de groepen 5 en 6 het
“Hessenwegen”-project ontwikkeld en voor groep 7 het project “Lunteren
in oorlogstijd en bevrijding, 16 april 1945”. In het kader hiervan wordt
jaarlijks bij de Bevrijdingsbank met enkele scholen de Lunterse
Bevrijding herdacht. Het project “Goudsberg” voor groep 8 is in pilot uitgevoerd door CBS De Bron in 2017 en wordt in 2018 aangeboden aan alle
scholen. De samenwerking met Cultuurpunt Ede is nieuw leven ingeblazen, zodat Museum Lunteren in de toekomst ook voor scholen buiten
Lunteren van betekenis kan zijn.
Ledenadministratie
Wij tellen het afgelopen jaar 813 leden. Omdat wij van velen geen emailadres hebben aan u een dringend verzoek: Wilt u zo vriendelijk zijn uw
emailadres op te geven aan museum@oudlunteren.nl. Dit ter bevordering van een snellere en voordeliger communicatie.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2017 zes maal vergaderd. Wij spreken onze waardering uit voor de werkzaamheden van het administratiekantoor van Wim
Spelt ten behoeve van de financiële administratie van onze Vereniging.
Tijdens de ledenvergadering van 23 mei 2017 is Tjipke Timmer als
bestuurslid tot het bestuur benoemd. Monica van der Hoff-Israël heeft
23

zich gemeld als bestuurslid en heeft een deel van het jaar 2017 meegedraaid in afwachting van haar benoeming tijdens de Algemene
Ledenvergadering 17 mei a.s. 2018.
De bestuursleden zijn allen gepensioneerd en hebben geen nevenfuncties.
De expositie- en educatiecommisies zijn meerdere keren bijeen geweest,
met als resultaat een mooi bezoekersaantal van zowel leerlingen als overige bezoekers, die de wissel-, deel- en openluchtexposities bezochten
(zie Exposities en Algemeen - Educatiecommissie). Daarnaast mogen wij
sinds de opening op 17 juni 2017 van de dependance op de derde verdieping in Uitkijktoren De Koepel deze bezoekers ook meerekenen.
Bezoekersaantal 9500 over 2017, een ruime verdubbeling ten opzichte
van 2016.
Exposities
In 2017 waren er, naast de permanente exposities op de bovenste verdieping en in het souterrain, de wissel/deel- en openluchtexposities:
* Toverlantaarns, de voorlopers van Power Point, uit de verzameling van
Paul van den Heuvel met verschillende middagen voor de jeugd.
* Deelexpositie Kinderserviesjes. Deze collectie mochten wij ontvangen
van de familie van mevr. Borgers.
* Drieluik Jac. Gazenbeek. In samenwerking met de St. Jac. Gazenbeek
werd een drieluik opgetuigd voor natuurliefhebbers.
* De Hoed als verrassende topper. 20 Kamerleden gaven hun hoed(en)
gedragen tijdens Prinsjesdag in bruikleen. Daarnaast de collecties van
twee (top)hoedenontwerpers Berry Rutjes en Elisabeth de Meulmeester.
Vanwege groot succes is deze spraakmakende expositie met een maand
verlengd.
* Openluchtexpositie ‘Lunteren eert zijn kunstenaars van weleer’ in
Lunteren en het buitengebied (meerjaren expositie). Maar liefst 15 panelen van Lunterse kunstenaars van weleer sieren sinds begin juni 2017 het
dorp en het buitengebied. Deze expositie is het gevolg van de in het najaar
van 2016 gehouden expositie ‘Lunteren eert zijn kunstenaars van weleer’.
Activiteiten Museum Lunteren
* Koepeltjes bouwplaat. Op 29 december 2017 In Museum Lunteren:
Uitslag wedstrijd ‘Wie maakt de mooiste impressie van de Koepel’ ter
gelegenheid van 50-jarig jubileum Vereniging Vrienden van het
Luntersche Buurtbosch.
* High-Tea en Ladies Night-workshops tijdens expositie ‘De Hoed als
verrassende topper’.
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* Jaarlijks wordt bij de ‘Bevrijdingsbank’ rond 16 april het project
‘Lunteren in oorlogstijd en bevrijding, 16 april 1945’ overgedragen aan
groep 7 van iedere keer een andere basisschool.
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Uitno
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Oud Lunteren
die gehouden zal worden op
donderdag 17 mei 2018 om 19.30 uur
in Partycentrum Floor
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei
2017
4. Jaarverslag van het bestuur over 2017
5. Jaarverslag Penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming leden van de kascontrolecommissie 2018
8. Bestuurszaken
a. Voorstel benoemen algemeen lid Monica van der Hoff-Israël.
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk tot 14 mei opgeven bij het
bestuur.
b. Exposities 2017-2018
9. Rondvraag
10. Sluiting
Pauze
Na de pauze volgt er een lezing door Dik van der Meulen over ‘De kinderen van de nacht’ over wolven en mensen. Dik van der Meulen,
Neerlandicus, schrijver en biograaf. Nominaties AKO 2003 (Multatuli),
Libris 2014 (Willem III) en Jan Wolkers 2017 (‘De kinderen van de
nacht’).
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