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Jaarverslag 2016 
 
 
 
Het museum 
In het tussentijds bericht van augustus 2016 werd verslag gedaan van de 
ontwikkelingen rond ons museum. 
Sindsdien is het stil gebleven en wordt er op de achtergrond gewerkt aan de 
inrichting van het Oude Raadhuis en het museum nieuwe stijl. Het contract met de 
coördinator mevrouw Inke Camphens is verlengd tot en met 31 december 2017. 
In tegenstelling tot eerdere plannen zal de collectie van het museum eigendom 
blijven van de gemeente Rhenen. De collectie van de Stichting Vrienden zal dan ook 
eigendom van de Stichting Vrienden blijven. 
Voor de opgerichte Stichting Collectie van het museum is geen rol meer weggelegd 
en deze zal in 2017 worden ontbonden. 
 
Vrijwilligers 
Vooruitlopend op het museum nieuwe stijl en de integratie met de vrijwilligers van 
de VVV is het aantal vrijwilligers in het museum licht gestegen en bedraagt per einde 
december 20. 
 
Aanwinsten 
   

 
 
Een bijzondere vondst werd in de maand april aangeboden. Na enig onderzoek door 
ons bestuurslid dr. Ad de Jong kon in mei een zegelring uit de 17e/18e eeuw aan de 
collectie worden toegevoegd. Deze was door een amateurspeurder aangetroffen in 
(de bodem van) de Rijn tussen de loswal en het restaurant (voormalig veerhuis). 
 



De ring wordt in verband met de tijdelijke huisvesting van de VVV in de entreezaal 
van het museum, momenteel niet tentoongesteld. 
 
Daarnaast passeerden nog enkele schilderijen de ogen van het bestuur, maar de 
gevraagde prijzen waren niet interessant. 
 
Exposities in 2015 
 
Tot en met 30 januari Toen Rhenen stadsrechten kreeg 
   Leven in Rhenen (1250 - 1500) 
   m.m.v. Willem H. Strous 
 
1 maart - 28 mei De keuze van de Raad 
   Leden van de raad en het college van B.& W. 
   maakten een keuze uit de eigen collectie van 
   het museum 
 
18 juni - 17 sept. Selfies! 
   Inwoners van Rhenen konden in Rhenen gemaakte 
   selfies inzenden 
 
15 oktober - 7 jan. 2017 Grenzeloze groei 
   11 kunstenaars uit de regio toonden ieder 2 kunst- 
   werken om hun grensoverschrijdende ontwikkeling 
   aan te geven 
  
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in 2016 niet gewijzigd. 
 
Verzending 
Het is verheugend dat een aantal vrienden op de oproep van de secretaris hebben 
gereageerd om hun e-mailadres door te geven. 
Echter het merendeel ontvangt dit verslag nog per post. Daarom een herhaalde 
oproep uw e-mailadres ter beschikking te stellen. U helpt daarmee kosten en moeite 
te besparen. 
 
Uw donatie 
Graag ziet het bestuur uw donatie voor 2017 tegemoet op bankrekening nummer  
NL12 INGB 0000 4613 30. 
Met een bedrag van € 15,00 helpt u de Vrienden, meer is zeer welkom: een hoger 
bedrag kan meer voldoening èn meer resultaat geven. 
 
Rhenen, 31 december 2016. 
 
Mede namens het bestuur 
 
Kees Waiboer, secretaris 
waiboer@gmail.com 


