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Van de voorzitters van het MBM en van ‘de Vrienden van het MBM’
De nieuwe besturen van het Maas- en Binnenvaartmuseum en van de Vrienden van het
MBM hebben besloten om u - de vrienden, sponsoren en stakeholders van het museum - via
nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond ons
museum. Door uw financiële bijdrage en de inzet van vele vrijwilligers kan het museum de
geschiedenis van de binnenvaart en de betekenis van de Maas voor Limburg en Maasbracht
letterlijk in beeld brengen aan een groeiend aantal bezoekers. Voor u ligt de 1ste editie van
de nieuwsbrief.
Het Maas- en Binnenvaartmuseum in Maasbracht staat aan de vooravond van het maken
van een doorstart met nieuwe bestuurders aan het roer.
Ruim 3 jaar geleden heeft het MBM haar nieuwe huisvesting betrokken in het voormalige
pand van de ABN-AMRO aan de Havenstraat in Maasbracht. Dat was een 1ste stap op weg
naar het borgen van een betere toekomst voor het museum, nadien gevolgd door de
aanschaf van de rondvaartboot ‘de Gouverneur’. Het betrekken van de nieuwe huisvesting
met meer expositieruimte en het verzorgen van rondvaarten heeft geleid tot een forse
toename van het aantal bezoekers. Dat is evenwel geen reden om nu stil te blijven zitten.
Ook een museum is gebaat bij continue verandering en vernieuwing. Er zijn in de laatste
jaren diverse ideeën ontwikkeld die nu om uitvoering vragen, te weten:
-

-

een ombouw van de kelderruimte van het museum tot een volwaardige
expositieruimte;
het aanbrengen van een lift in het gebouw waardoor alle ruimten beter
toegankelijker worden voor ouderen en minder mobiele mensen. Touroperators
hebben ons laten weten dat zij het museum in hun busarrangementen willen
opnemen onder de voorwaarde dat er een lift wordt aangebracht in het gebouw.
het plaatsen van een nieuwe aanlegsteiger tegenover het museum, onder meer voor
het afmeren van de oude tjalk ‘Nooit Volmaakt’ en de eigen rondvaartboot ‘de
Gouverneur’.

Er zijn meerdere publieke en private partijen, die hebben laten doorklinken deze plannen te
willen financieren. Maar dan moet de spreekwoordelijke bal wel door de besturen worden
opgepakt. Vandaar dat eind 2016 de toch veelal oudere bestuursleden van het MBM en van
‘de Vrienden’ op initiatief van de voorzitters Nico van Lent en Wim van Look hebben
gekozen voor een verjonging en tevens een verdere professionalisering van hun besturen.
Vooreerst is gezocht naar nieuwe energieke voorzitters, die leiding kunnen geven aan de
vernieuwing c.q. de doorstart van het museum. En die zijn gelukkig gevonden.

Het MBM heeft in de persoon van Ton Forschelen een nieuwe voorzitter. Ton is een
rasbestuurder en als voormalig wethouder weet hij gemakkelijk de weg te vinden naar de
Provincie Limburg en de gemeente Maasgouw. Deze instanties hebben het museum gelukkig
hoog in het vaandel staan; zij kennen subsidieregelingen, waarop het museum een beroep
gaat doen.
Roelof Fransbergen is na een jaar afwezigheid ook weer aan boord gekomen, nu als
voorzitter van ‘de Vrienden van het MBM’. Als oud-voorzitter van het MBM is hij er in
geslaagd om het museum in maatschappelijk opzicht goed te verankeren. En nu als
voorzitter van ‘de Vrienden’ gaat hij het draagvlak onder het museum verder verbreden.
De oudere bestuursleden van het MBM en van ‘de Vrienden’ hebben toegezegd plaats te
willen maken voor jonge enthousiaste bestuursleden. Daarbij wordt door Ton en Roelof
gezocht naar personen, die het bestuur kunnen verrijken met hun kennis en ervaring,
bijvoorbeeld op het gebied van marketing en promotie . Wanneer je als museum kiest voor
het maken van een doorstart, dan moet je wel zorgen dat je de juiste expertise in huis hebt.
Met het aantrekken van David van de Runstraat, directeur/eigenaar van Rederij Cascade in
Maasbracht, is de aanzet gegeven naar een verjonging en verdere professionalisering van
het bestuur. David is de nieuwe secretaris van het bestuur van het MBM en zal zich ook
bestuurlijk gaan inzetten voor ‘de Vrienden’. Voor de nieuwe samenstelling van de besturen
kunt u de website www.maas-binnenvaartmuseum.nl raadplegen.
Aftredende bestuursleden
Enkele bestuurleden zijn recentelijk teruggetreden, te weten Karel Noldes, Nico Evens en
Noud van der Zee. Zij hebben lang mede aan het roer van het MBM en/of de Vrienden van
het MBM gestaan. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun lange staat van dienst, ook
als vrijwilliger. Noud van der Zee blijft nog wel als vrijwilliger actief binnen het museum.
Uw emailadres is voor ons van belang!
Graag willen wij van u vernemen, naar welk emailadres wij voortaan de nieuwsbrieven
kunnen sturen. Laat ons even via een bericht aan info@maas-binnenvaartmuseum.nl weten
aan wie en op welk emailadres wij de nieuwsbrieven voortaan kunnen zenden. Alvast
bedankt.
Ton Forschelen, voorzitter van het MBM
Roelof Fransbergen, voorzitter van de Vrienden van het MBM

