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Beheersorgaan Kempisch Museum

1. Goedkeuring van verslag van vorige vergadering
Het vorige verslag wordt goedgekeurd door de leden van het beheersorgaan.

2. Stand van zaken: inventarisatie
Collectie in het Kempisch Museum
- Het inpakken/verpakken en selecteren (collectie hoofdgebouw) is afgerond.
o Archeologische collectie (bruikleenstukken) wordt besproken met de provincie. (proces is lopende)
o Het Stedelijk Museum Hoogstraten is materiaal komen ophalen (dat sinds de jaren ’67 in het museum
staat)
o De Kerkfabriek Sint-Michiel is materiaal komen ophalen. Enkel het groot beeld moet nog verhuisd
worden.
o De selectie op zolder is gebeurd. De stukken zullen mee in de veiling opgenomen worden.
- Het museumdepot wordt ingericht in de gebouwen van de technische dienst in Sint-Job-in-‘t-Goor. Rekken
worden daar voorzien. Een deel van de collectie is al naar daar overgebracht.
- Veilingstukken worden klaargezet:
o Volgende week komen nog een aantal heemkringen uit de regio kijken of ze stukken bij hun collectie
willen voegen.
Veiling van de stukken van het hoofdgebouw zal doorgaan op 7 januari van 13.00-16.00 uur.
Er zal een opsomming van de stukken beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.

Ambachtencollectie
- Selectie is gebeurd, volgende ambachten blijven:
o Brouwerij (met verhaal van de lokale brouwerijen)
o Hoefsmid (link met de gerestaureerde hoefstal)
o Melkboer (lokaal verhaal)
o Vlas
- Nazaten van de smidse zijn al materialen komen ophalen.
- Naam kuiperij familie – Jan Koyen stuur de gegevens door.
- Andere musea zijn gecontacteerd. Misschien ook musea juist over de Nederlandse grens contacteren.
Veiling van de stukken van de ambachtencollectie zal doorgaan op 28 januari van 10.00 tot 13.00 uur.
Er zal een opsomming van de stukken beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.

Steenbakkerijcollectie
- Kim zal met de geïnteresseerde leden van de vroegere vzw de container (td) uitladen en bekijken wat nuttig
kan zijn voor een mooie tentoonstelling.

3. Financiering van de modernisering
Naast het budget dat vrijgemaakt werd door het bestuur, zal er ook nog alternatieve financiering gebruikt worden,
zoals sponsoring.
Overlopen van het sponsordossier. Er werden aanpassingen in de prijzen aangebracht om het draagvlak te evrgroten
en het voor iedereen toegankelijker te maken.
Kris Kenis trekt de sponsor actie. Wie wil hier mee aan de kar trekken?
Een mogelijkheid om een gift te schenken zal gepromoot worden na de veiling.

4. Communicatie en promotie
Fase 1 is gestart.
Ook de dagen van de veilingen zullen in zowel BN als in een persbericht verstuurd worden.
Misschien ook een actie bij de middenstand doen (zoektocht naar voorwerpen) om de promotie van het museum te
stimuleren in de aanloop van de opening.

5. Concept architectuur
De aanstelling van een binnenhuisarchitect zal gebeuren door het college. Wij verwachten tegen volgende
vergadering meer nieuws hierover.

De volgende vergadering vindt plaats na de veilingen. Een exacte datum wordt nog medegedeeld.

