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INLEIDING 
Door de uitbraak van het coronavirus medio maart 2020 gingen de deuren van de musea verplicht op 
slot. Organisatorisch was er niet veel mogelijk. 
In de maanden dat we wel open waren zijn er rondleidingen gegeven uiteraard met in achtneming 
van de voorgeschreven RIVM-regels.  
De gedwongen sluiting heeft een negatieve invloed gehad op het bezoekersaantal. 
 
MISSIE 
Het apothekersmuseum Kisters wil een bijdrage leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed 
van het apotheekwezen. 
Ook is het de bedoeling meerdere culturele activiteiten te gaan organiseren. 
 
DOELSTELLING 
Beheer, behoud en presentatie van de collectie, waaronder het digitaliseren van de kerncollectie. 
Professionalisering van de organisatie. 
Activiteiten ontplooien om meer bezoekers te trekken. 
 
ORGANISATIE 
Het museum wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit zeven personen. 
 
Het financieel jaarverslag van 2020 verschijnt in 2021. 
Het financieel jaarverslag van 2019 is besproken op de bestuursvergadering van 22 juni 2020 en is 
toegelicht door dhr. A. Thuss (Kab Accountants en Belastingadviseurs) 
 
De begroting voor 2020 is op de website toegevoegd aan de ANBI-gegevens. 
 
MEDEWERKERS 
Het gesprek met de nieuwe vrijwilligers is mede door corona nog niet tot stand gekomen. 
Wel hebben we contact met een echtpaar dat bereidt is de komende jaren zich in te zetten voor het 
museum.  
 
MUSEUMBEZOEKERS 
Zoals vermeld in de inleiding is het aantal bezoekers laag geweest dit jaar. 
 

 
 



ACTIVITEITEN 
Er zijn vijf schermen met informatie-filmpjes geplaatst die bijdragen aan een goede beleving. 
 
Volksuniversiteit Wageningen heeft gebruik gemaakt van een ruimte in het museum om een lezing te 
houden met daaraan gekoppeld een rondleiding. 
 
SCHENKINGEN 
Mevr. Braam heeft een boek geschonken. 
Er wordt via de mail veel aangeboden. 
Het wordt alleen geaccepteerd als het iets toevoegt aan de collectie. 
 
PUBLICATIE EN COMMUNICATIE 
Er is een artikel gepubliceerd in een nieuw drogistenblad. 
De website is veel bezocht door geïnteresseerden. 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


