
  
. 

 

      

Stichting Vrienden van het Gemeentemuseum  
Het Rondeel te Rhenen 

 
Jaarverslag 2017 

 
Het museum 
Ook dit jaar werd het museum geleid door mevrouw Inke Camphens, als interim-
coördinator. Met de voorbereidingen voor de verbouwing en inrichting werd een 
aanvang gemaakt. 
 
Bekend werd dat mevrouw Camphens in het voorjaar van 2018 zal vertrekken. 
 
Het gebouw, waarin de VVV was gehuisvest, is gesloten en in de Commanderij is de 
balie van het museum samengevoegd met die van de VVV. 
 
De openingstijden van het museum zijn gewijzigd: dinsdag tot en met zaterdag is 
het geopend van 10.00 – 16.00 uur. 
 
Ook is het museum actief op Facebook. Voor de liefhebbers: 
www.facebook.com/museumrhenen/ 
 
Nabij de ingang van het museum is een TOP (Toeristisch Overstap Punt) geplaatst, 
een zuil, waar fiets- en wandelroutes samenkomen.  
 
Beoogd wordt het verbouwde Oude Raadhuis met het Stadsmuseum open te stellen 
vanaf Open Monumentendag, 8 september 2018. 
 
Vrijwilligers 
Dit jaar heeft de integratie van de vrijwilligers van het museum en de VVV plaats 
gevonden. 
 
Aanwinsten 
Er zijn door de stichting dit jaar geen voorwerpen verworven. 
 
Exposities in 2017 
2016 - 7 januari Grenzeloze groei 
   11 kunstenaars uit de regio toonden ieder 2 kunst- 
   werken om hun grensoverschrijdende ontwikkeling 
   aan te geven. 
18 februari - 27 mei Verwoesting en Wederopbouw 



Rhenen in WO II, met uniek historisch 
beeldmateriaal. 
 

1 september - 29 oktober Kunstroute  
met werken van kunstenaars uit Rhenen en 
daarbuiten. 

    
 
Website 
De stichting beschikt nu over een website www.vriendenmuseumrhenen.nl , waarop 
alle voorwerpen en kunstwerken, die door de stichting sinds haar oprichting in 1987 
zijn opgenomen. Van het overgrote deel van onze collectie is een foto beschikbaar 
en een korte omschrijving. 
Via de aanduiding aanwinsten op de homepage krijgt u toegang tot het overzicht. 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in 2017 niet gewijzigd. 
 
Verzending 
Uw secretaris beschikt thans al over een aantal e-mailadressen van vrienden-
donateurs. De ‘postvrienden’ worden bij deze opgeroepen hun e-mailadres ter 
beschikking te stellen. Ook op onze stichting is wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing. U kunt er van verzekerd zijn dat de 
bepalingen van de wet worden nageleefd. 
 
Uw donatie 
Het bestuur heeft zich bezonnen op de veranderingen, die de nieuwe 
opzet van de presentatie van de schatten van Rhenen met zich meebrengt 
en is tot de conclusie gekomen dat de Stichting blijft verzamelen. Ook in 
de toekomst zal het museum blij zijn met elke aanschaf, waarbij wij 
behulpzaam kunnen zijn. 
 
Daarom ziet het bestuur uw donatie voor 2018 graag tegemoet op bankrekening 
nummer NL12 INGB 0000 4613 30. 
 
Met een bedrag van € 15,00 helpt u de Vrienden èn het museum, meer is zeer 
welkom: een hoger bedrag kan meer voldoening èn meer resultaat geven. 
 
Rhenen, mei 2018. 
 
Mede namens het bestuur 
 
Kees Waiboer, secretaris 
waiboer@gmail.com 

http://www.vriendenmuseumrhenen.nl/

