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1. Bestuur, organisatie en samenwerking 
 

1.1 Samenstelling bestuur (per 31-12-2021) 

 

Voorzitter: 

De heer Aldert Pilkes 

Secretaris: 

Mevrouw Neeltje Blokdijk-Pilkes 

Penningmeester: 

Mevrouw Anneke Eggers  

Leden: 

De heer Jan Deckwitz  

De heer Pieter Floore  

Mevrouw Margreet Hekelaar  

De heer Frits Lieman  

De heer Marijn Schapelhouman    

     

De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door: 

De heer Erik Luik, beheerder/conservator heeft een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond. 

 

1.2 Samenstelling personeel (per 31-12-2021)  

Collectiebeheerder Susan Bos (sinds 1 maart 2018 in dienst) heeft een contract voor onbepaalde tijd (sinds 1 

maart 2019) van 18 uur per week.  Vanaf 1 november 2018 is Erik Luik als beheerder/conservator in dienst 

voor 30 uur per week en heeft een contract voor onbepaalde tijd (sinds 1 november 2019).  

 

1.3 Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft dit verslagjaar 4 keer vergaderd, op 14 juni, 26 juli, 6 september en 23 oktober. In de 

perioden januari - mei en november - december kon er niet worden vergaderd. Oorzaak hiervan was het 

Corona-virus en de maatregelen van de overheid om de gevolgen in te perken.   

 

Onderwerpen die de aandacht vroegen waren: 

- Het behoud en beheer van de collectie voorwerpen van de Gemeente Alkmaar; 

- De daadwerkelijke samenwerking met het Stedelijk Museum en de Archeologische Dienst van onze 

gemeente; 

- De tentoonstellingsmogelijkheden en depot-capaciteit; 

- Het verder inrichten en verhuizen van objecten naar het extra depot en naar de Archeologische Dienst; 

- De tentoonstellingsagenda met de bijbehorende exposities voor het museum en het Grafter Raadhuis; 

- Het zoeken naar nieuwe bestuursleden (voor met name opvolging); 

- De samenwerking met de VVV Graft-De Rijp, de Stichting Jan Boon en de Oudheidkundige Vereniging Het 

Schermereiland met o.a. registratiesysteem, depotmogelijkheden als onderwerpen;  

- Schenkingen en aankopen; 

- Samenwerking met de Stichting Jan Boon inzake behoud en beheer van de collectie en de 

tentoonstellingen in het Walhuis; 

- Samenwerking met Alkmaarders Op De Kaart, met o.a. een kaart over Willem Schermerhorn;  

-      De Maria-Lijntje, onderhoud en vaartochten in 2021; 

- Het beleidsplan 2021-2025 is opgesteld en is door het bestuur vastgesteld. Gestuurd is op het realiseren 

van de gestelde doelen middels een bijbehorend werkplan; 

- Educatieve activiteiten met de gewenste innovaties; 

- Opstellen en goedkeuren jaarverslag en jaarrekening; 

- De continuïteit in en zorgen aangaande de financiële situatie; 
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- Het documenteren, behoud en beheer van de collectie en de transitie naar het systeem Memorix (onder 

regie van en in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar) is in 2021 gerealiseerd; 

- Noodzakelijk restauraties collectie onderdelen (zoals prenten/kaarten/ vaandels en de kajak) uit vaste 

opstelling; 

- De continuïteit in de gegevensopslag door middel van een Shared Drive; 

- De ICT- capaciteit van onze server;  

- Het onderhoud van het gebouw en opstallen waaronder het tuinonderhoud, schilderwerk, de lekkage in 

de kelder, de noodverlichting, brandalarm, en riolering; 

- Verduurzamen van het gebouw en de veiligheid met het toegangssysteem (camerasysteem) en het 

alarmsysteem; 

- De fondsenwerving voor actualiseren publiek presentaties, restauraties, aankopen en educatieve 

activiteiten; 

- Evenementen als Midwinterfeest en Kleurrijk De Rijp: invulling programma en samenwerking culturele 

partners/ horeca. 

 

Door de corona-pandemie zijn in dit jaar activiteiten opgeschort en/ of konden evenementen niet doorgegaan: 
- Museum In t Houten Huis aan de Tuingracht is vanaf 1 januari 2021 5 maanden volledig dicht geweest voor 
het publiek en vanaf 1 juni 2021 (met o.a. als drempel dat je eerst moest reserveren) weer in aangepaste vorm 
(geënt op de ‘1,5 meter samenleving ‘) open; 
- vanaf 26 juni 2021 is de verplichting voor reserveren komen te vervallen; 
- vanaf 25 september 2021 waren er minder beperkende maatregelen; 
- vanaf 2 november 2021 zijn er weer meer beperkende maatregelen (o.a. beschikken over QR-code en deze 
tonen, spatschermen en looproutes weer aangebracht en handgel bij entree, extra schoonmaak van o.a. de 
toiletten) gekomen. Doch de openstelling van het museum konden wij wel continueren; 
- onze dependance het Raadhuis van Graft was eveneens vanaf 1 januari 2021 volledig dicht tot aan 1 juni 
2021. Alleen in juli, augustus en september open geweest daarna blijft het dit jaar gesloten; 
- de Maria Lijntje, onze museumboot, heeft tot 1 juni 2021 niet kunnen varen. Vanaf dat moment zijn er 
slechts 3 vaartochten geweest met steeds een beperkt aantal passagiers (1,5 meter op de boot is alleen bij 
beperkt aantal passagiers te handhaven/ ook voor bemanning is 1,5 meter afstand bewaren bij te veel 
passagiers moeilijk); 
- onze educatieve activiteiten moesten wij volledig stoppen (o.a. in het kader van educatie over WO-2 gingen 
boekingen voor bezoek aan tentoonstelling en onderduiklocatie opnieuw niet door). 
Dit najaar zijn de eerste twee educatie bezoeken aangaande het Filmproject bij de scholen uitgevoerd en zijn 
er eveneens voor de Museum Jeugd Universiteit weer sessies uitgevoerd (en gepland). Vanwege de 1,5 meter 
afstand zijn wij wel uitgeweken naar een andere locatie; 
- veel geplande evenementen (Kleurrijk De Rijp, Midwinterfeest, kunst- en boekenmarkten) zijn dit jaar niet 
doorgegaan /samenwerkingsafspraken zijn geannuleerd/ tentoonstellingen werden doorgeschoven; 
- wij hebben het crisisoverleg in een maandcyclus gecontinueerd/ sturen strak op zowel inkomsten als 
uitgaven; 
- voortgang van belangrijke zaken zijn toch nog gerealiseerd; 
Het Museum aan de Tuingracht was in de toegestane periodes open, doch met een beperktere openstelling 
qua uren (van 13.00 uur – 17.00 uur in plaats van 11.00 uur – 17.00 uur).  
De openstelling realiseren met de inzet van vrijwilligers is lastiger geworden omdat vrijwilligers in de 
risicogroep geadviseerd werd hun vrijwilligerswerk niet te hervatten in verband met de gezondheidsrisico’s.  
Wij hebben extra vrijwilligers gezocht en deze tevens gevonden en opgeleid. 
In de periodes zonder bezoek is met name aandacht besteed aan de volgende projecten (mede bedoeld om de 
ontsluiting/ aantrekkelijkheid van onze collectie te verbeteren voor onze bezoekers): 
- digitaliseren van de cartografie collectie (met belangrijke stukken van de Stichting Jan Boon) en deze te 
combineren met reisverslagen. Voor de bezoekers wordt dit nieuw aanbod in onze presentatie; 
- innovatie van ons educatie aanbod; 
- in eigen beheer vernieuwen van onze website;  



5 

 

- verdere implementatie van ons documentatie- en collectie beheersysteem en het overzetten van de 
gegevens van de Oudheidkundige Vereniging en de Schermer Molens in dit systeem; 
- een tour in het museum langs 16 ‘top-stukken ‘met bijbehorende audiotour; 
- voor het beheer van onze eigen en de Gemeentelijke collectie is de klimaatregistratie uitgebreid en 
verbeterd. Op decentrale locaties (met name de 3 Raadhuizen) waar objecten worden tentoongesteld vindt er 
nu eveneens registratie plaats.  

Dat geldt ook voor een aantal conserveringsactiviteiten 

 

Door o.a. het wegvallen van de inkomsten en de beperkingen ten aanzien van de inzet van onze medewerkers 

is vanaf begin april overgegaan tot een zogenaamde ‘crisisbesturing’ met o.a. wekelijks overleg. 

In 2020 waren er al mogelijkheden tot ‘thuis werken’ gecreëerd. Gelukkige bijkomstigheid daarbij is dat het 

documentatie- en registratiesysteem Memorix werken ‘in de thuis-omgeving’ ondersteunt.  

Strak gestuurd is op het voorkomen van kosten en het binnenhalen van extra inkomsten door o.a. 

fondsenwerving.  

In december 2021 is een aanvraag bij het Gemeentelijke Noodfonds ingediend met het verzoek om een extra 

bijdrage van € 6.730, - toe te kennen voor het exploitatietekort over 2021. 

 

1.4 Contact met de gemeente Alkmaar.  

 

Na de gemeentelijke fusie Alkmaar-Schermer-Graft-De Rijp (vanaf 1 januari 2015), verliep het contact met de 

gemeente Alkmaar in belangrijke mate via de ambtenaar Culturele Zaken mevrouw E. Bokhove en de heer J. 

Ligthart. Daarnaast is er, in dit bijzondere jaar, overleg geweest met de wethouder de heer C. Braak (tot zijn 

aftreden op 6 september 2021). Daarna werd de portefeuille cultuur door de burgemeester A. Schouten 

waargenomen. Met haar heeft eveneens overleg plaatsgevonden. 

De gespreksonderwerpen waren: 

- het behoud en beheer van de gemeentelijke collectie in beide dependances en daarbij specifiek de 

brandweercollectie; 

- activiteiten voor 2021; 

- de subsidieverstrekking met de gewenste opstap in relatie tot onze rol en verantwoordelijkheid in het 

culturele spectrum (‘als professionele basisvoorziening’); 

- het realiseren van de bijbehorende prestatieafspraken; 

- het beheer van het museumpand; 

- de corona-crisis en de gevolgen voor o.a. thuiswerken van de medewerkers, de openstelling en 

bezoekersinkomsten en de financiële huishouding van het museum (begroting versus realisatie) en hoe 

deze te lenigen (aanvragen NOW, TOGS en het Gemeentelijk Noodfonds); 

- de invalshoeken voor de beleidsperiode 2021-2026 en de wensen van het museum inzake de 

museumaccommodatie (o.a.  verduurzamen, depotruimtes en het herschikken en uitbreiden 

publiekruimtes). Dit ook in relatie met het locatie-onderzoek voor culturele instellingen in onze 

Gemeente. 

 

Met de gemeente zijn zogenaamde prestatieafspraken gemaakt. Het museum dient voor de verkregen 

subsidie de volgende activiteiten te realiseren: 

- het openstellen van het museum voor minstens 180 dagen per jaar; 

- het openstellen van het Raadhuis van Graft; 

- het organiseren van minstens 2 tijdelijke tentoonstellingen per jaar; 

- het opbouwen, beheren en toegankelijk maken van de collectie; 

- het verzamelen en doorgeven van informatie; 

- het organiseren van en/of ondersteuning bieden aan educatieve activiteiten; 

- het betrekken van diverse doelgroepen; 
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- het samenwerken met de Oudheidkundige Vereniging en andere culturele instellingen, zoals het Regionaal 

Archief, Stedelijk Museum Alkmaar en Kunstuitleen Alkmaar; 

- invulling geven aan het cultuurbeleid door een bijdrage te leveren aan de  

organisatie en uitvoering van culturele activiteiten;  

- het behoud en beheer van de gemeentelijk collectie in de oude raadhuizen van Graft, Grootschermer en 

De Rijp. 

 

In 2021 heeft het museum opnieuw gedeeltelijk invulling kunnen geven aan alle bovenstaande afspraken. 

Oorzaak was de al eerdergenoemde coronapandemie. 

Een belangrijke prestatieafspraak: het openstellen van het museum voor 180 dagen per jaar is vanaf oktober 

2019 door ons verruimt naar 300 dagen per jaar. Met als belangrijk doel: meer bezoekers en (zelfstandig) 

meer inkomsten genereren. 

Doch uiteindelijk zijn wij ongeveer 180 dagen open geweest. Alleen in De Rijp en dan een flink aantal dagen in 

een korter tijdsvenster. 

 

1.5    Stichting Vrienden van het Museum. 

 

Op 31 december 2021 waren er 133 vrienden.  Het bestuur van de Stichting Vrienden is in dit jaar niet 

gewijzigd. 

Voor specifieke aankopen en restauraties, die mede door de vrienden mogelijk werden gemaakt: zie 

hoofdstuk 4. 

 

1.6 Stichting Beheer voormalig Wees- en Armenhuis De Rijp.   

 

Op 16 januari 2001 is de Stichting Beheer voormalig Wees- en Armenhuis De Rijp opgericht. Doelstelling van 

deze stichting is het verwerven, restaureren en in stand houden van het rijksmonument Tuingracht 13, het 

huidige museum. In het bestuur van de stichting zijn het museum en de gemeente Alkmaar, de wethouder de 

heer C. Braak (vanaf 1-6- 2018) vertegenwoordigd. 

Het bestuur heeft in 2021 één keer vergaderd. In dit overleg is o.a. gesproken over de financiële voortgang, 

het onderhoud en uitgevoerde werkzaamheden aan het pand, de overeengekomen zelfwerkzaamheid, de 

energiecontracten, het verder verduurzamen van het pand, de verzekering van de opstallen en de begroting 

van de Stichting voor 2021-2022.  

Bijzondere aandacht vraagt de wens van het Museumbestuur om het huidige pand te gaan uitbreiden. Men 

wenst meer ruimte voor educatieve activiteiten, groepsbezoeken en hospitality. 

Dit is besproken met de wethouder Cultuur de heer C. Braak (en eerder al met wethouder mw. A.  van der Ven 

aangaande depotruimte).  

Dit mede naar aanleiding van krantenberichten over een “locatie-onderzoek “bij culturele instellingen binnen 

onze Gemeente. 

Door de wethouder is aangegeven dat hij onze vraag begrijpt maar in de huidige college-termijn (2018-2022) 

nog geen ruimte ziet voor dergelijke investeringen. 

Wel heeft het bestuur besloten met een architect een verkenning te doen naar de mogelijkheden. 

De lekkage van de kelder vraagt nog onze aandacht. Met het impregneren van de kelderwand (aansluiting 

vloer op wanden) lijkt het vooralsnog opgelost. 

Het proces met betrekking tot subsidieverstrekking door de Gemeente, de bijbehorende huurinning door het 

Museum en de onderhoudsafspraken zijn transparanter gemaakt. 

Het contract met de energieleveranciers is ingaande 1 januari 2018 overgegaan van Beheer op de huurder. 

Deze kan hierdoor ook teruggave van de energiebelasting claimen. Dit is ook gerealiseerd. 

In 2021 is er regulier onderhoud gepleegd. 

Het bestuur van de Stichting Beheer wordt ondersteund door twee vrijwilligers die helpen met o.a. het 

realiseren van klein technisch onderhoud.  
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Voor het onderhoud van het museumpand was regelmatig overleg met de afdeling Onderhoud en Projecten 

Vastgoed, coördinator dhr. P. Smidt, van de gemeente Alkmaar. 

Onderwerpen van gesprek zijn o.a. regulier onderhoud van gebouw en technische installaties, het verder 

verduurzamen van het pand en de wens van het museum-bestuur om over meer ruimte te beschikken. 

 

1.7 Samenwerking in Coöperatiefonds en met Alkmaarders op de Kaart. 

 

Coöperatie Beheer Culturele Instellingen Schermereiland - In 2015 is deze Coöperatie opgericht vanuit de 

zogenaamde fusiegelden: Samen Bijdragen. In 2016 is het culturele platform in het coöperatiefonds opgegaan. 

Met als doel dat een groot aantal verenigingen en stichtingen in De Rijp gaan samenwerken om de culturele 

activiteiten op elkaar af te stemmen, initiatief te nemen voor het organiseren van activiteiten en gezamenlijk 

het beheren van de hulpgoederen (zoals stapel- en koppelbare stoelen, podia (onderdelen), 

geluidsapparatuur, tenten, verwarmingsapparatuur en verlichting). Deze goederen zijn eigendom van de 

coöperatie en de leden kunnen hier gebruik van maken ten behoeve van het tot stand komen en uitvoering 

van o.a. evenementen. De kosten van opslag en aanschaf van hulpgoederen door de leden worden op deze 

manier verlaagd. 

Het museum is direct lid geworden van deze coöperatie en heeft dit jaar niet vergadert. Wel is er schriftelijk 

gereageerd op bestuursvragen. 

Alkmaarders op de kaart is in 2011 gestart als initiatief vanuit de gemeenteraad van Alkmaar. Het doel was het 

organiseren van activiteiten rondom (bekende) Alkmaarders ten behoeve van de inwoners van de gemeente 

Alkmaar en andere geïnteresseerden. De verbondenheid met de gemeenteraad bestaat nog steeds, ook nu 

het samenwerkingsverband op 28 mei 2015 in een stichtingsvorm is gegoten.  

 

Naast de Historische Vereniging Alkmaar, Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland is ook het Museum 

vertegenwoordigd in deze Stichting. Na Geertruida Bosboom-Toussaint en Cornelis Drebbel is in het jaar van 

de fusie Jan Adriaansz. Leeghwater onder de aandacht gebracht bij een breed publiek. In 2018 was dat Jan 

Boon, reder en weldoener in onze gemeente.  
AlkmaardersopdeKaart maakte in 2021 haar dertiende kaart over ‘Eli Prins en 75 jaar stedenband Alkmaar-
Bath’ en de veertiende over ‘Willem Schermerhorn’ is volledig voorbereid. 

 

 

1.8 Samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’  

 

De Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’ (OHV), opgericht in 1978, onderzoekt, verzamelt en 

archiveert historisch materiaal, zoals archieven en fotoarchieven van particulieren, lokale verenigingen en 

andere instellingen. 

Daarnaast organiseert de OHV-lezingen (ook toegankelijk voor niet-leden) en excursies. Samen met het 

museum wordt de fotocollectie beheerd. 

Het archief van de OHV is gevestigd in het Grafter raadhuis. Het is in principe op de woensdagochtend van 

09.00 tot 12.00 uur toegankelijk voor de leden en, na telefonisch contact, voor eenieder.  

Vierjaarlijks brengt de Oudheidkundige Vereniging ‘de Kroniek’ uit, het historisch tijdschrift voor Graft, De Rijp 

en Schermer. Hierin is normaliter een bulletin van het museum opgenomen, met daarin melding van de 

museumagenda, activiteiten en aanwinsten van het museum. 

Voor de vergaderingen van het museumbestuur is de OHV-voorzitter, de heer W. Heine steeds uitgenodigd. 

De verslagen van de vergaderingen van het Museum bestuur zijn allen gezonden aan de OHV. Het Museum 

ontving alle verslagen van het OHV-bestuur. 

Besloten is om jaarlijks een keer samen te vergaderen. In 2021 is dit niet gerealiseerd.  

Wel is er afstemming geweest over o.a.:  de Kroniek en het bulletin van het Museum, depot en archivering en 

dan met name de transitie naar Memorix. 
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1.9  Fondsenwerving in 2021 

 

Alle activiteiten van het Museum waren zonder de extra financiële ondersteuning van vrienden, filantropen, 

stichtingen en fondsen niet mogelijk geweest. 

In 2021 werden wij gesteund door:  

- Stichting Jan Boon te De Rijp; 

- Vereniging Rembrandt; 

- de Gemeente Alkmaar; 

- Stichting Victoriefonds Alkmaar; 

- Taqa Fonds; 

- VSB Fonds Beemster; 

- Prins Bernhard Cultuurfonds; 

- Stichting Vrienden van het Museum; 

- Stichting Maritieme Fondsen; 

- Diverse particulieren. 

In dit bijzondere jaar was de ondersteuning van de bovengenoemde fondsen (voor o.a. verbeteren 

publiekspresentaties, innovatie van onze educatie, digitalisering atlassen en kaarten) extra welkom en voelden 

telkens als een belangrijke mentale ondersteuning en waardering.  

Het bestuur is bovengenoemde personen en instanties zeer erkentelijk voor hun steun. 
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2. Tentoonstellingen en daarmee samenhangende activiteiten 
 

2.1 Tentoonstellingen in de grote zaal  
 
In de periode van lockdown staat nog de tentoonstelling Rijke Rijpers maar als blijkt dat er geen uitzicht is op 

heropening, wordt deze ontmanteld. Wel wordt de tentoonstellingszaal opnieuw geverfd. Direct na opheffing 

van de lockdownmaatregelen hangen er werken van landschapschilder Jan Groenhart. Vanaf 11 oktober is er 

de tentoonstelling Streekdracht, van kust tot kust.  

Landschappen, van kust tot polder 

Jan Groenhart is de succesvol landschapsschilder met een voorliefde voor het Noord-Hollandse platteland. 

Wat past dan als locatie voor een (verkoop)tentoonstelling beter dan Museum In ’t Houten Huis in De Rijp, 

temidden van dat landschap dat hem inspireert? De kust, het strand is het andere thema dat Jan Groenhart 

aanstipt mede naar aanleiding van zijn wandeltocht Strandlopers langs de Nederlandse kust. Als Strandlopers 

wandelden Groenhart 

samen met 

schrijver/socioloog 

Herman Vuijsje langs het 

hele Nederlandse strand, 

van Cadzand via de 

Waddeneilanden tot aan 

Rottumeroog. “Ik schilder, 

al lopend zonder penseel 

in mijn hand. Sla het 

beeld op in mijn hoofd en 

maak af te toe een 

schetsje”, beschrijft Jan 

Groenhart zijn manier van 

werken. Van deze 350 km 

lange tocht, dat in 2019 

ook in NRC verscheen, 

verschijnt het 

gelijknamige boek, dat 

niet zal ontbreken op de 

tentoonstelling in De Rijp.  

Jan Groenhart is 

opgegroeid in Wormer, 

temidden van 

veenpolders die hem 

altijd hebben geïnspireerd 

in zijn aquarellen en zijn 

olieverfschilderijen. Jan 

Groenhart leerde op de 
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avondopleiding van de Gerrit Rietveld academie de ambachtelijke opleiding en de basis van het schildersvak. 

Zijn werk is in de loop van de tijden geliefd geworden bij een breed publiek. Figuratieve landschappen zijn 

soms duidelijk herkenbaar maar vaak ook spelen kleur en abstractie een grote rol in zijn werk.  

Tot en met 19 september toonde het museum zijn vele werken op deze (verkoop)tentoonstelling. Er worden 

totaal 17 werken verkocht. 

 

Streekdracht, van kust tot kust 

Aandacht voor streekdrachten. Museum In ’t Houten Huis heeft een tentoonstelling opgezet dat 

aandacht heeft voor de mode achter die gelaagde en soms uitbundige kleding van vissers, agrariërs 

en kooplieden. Op geheel eigentijdse wijze worden streekdrachten en op streekdrachten 

geïnspireerde kledingstukken gepresenteerd. Vanuit het heden wordt er teruggeblikt op het 

verleden. In deze 

expositie verbinden we 

nu en toen, aan de 

hand van. Na de 

opening door 

burgemeester A.M.C.G. 

(Anja) Schouten zijn de 

streekdrachten vanaf 12 

oktober 2021 tot 24 april 

2022 te bewonderen. 

Het uitgangspunt was 
een in 1556 op hout 
geschilderd portretje 
van een Grafter 
Vrouw, uit een serie 
portretten van Noord 
Hollandse vrouwen. Zij 

wordt de beeldbepaler van ‘Streekdrachten, van kust tot kust’. Haar kleding is gedetailleerd, 
vervaardigd door Aaf Steur uit Volendam waardoor deze dracht toonbaar is geworden. Op deze 
tentoonstelling zijn, naast authentieke kleding, moderne ontwerpen te zien van textielkunstenaars 
die zich, met respect voor de oude kleding, inspireren op streekdrachten. Er zijn, naast originele 
kleding uit de 18 eeuw, hedendaagse ontwerpen van Ine Keitz, Ward Warmoeskerken en Tess 
Zondervan, die een nieuwe kijk geven op de oude drachten. Visserstruien zijn onderzocht door Stella 
Ruhé, schilderijen van bekende kunstenaars zoals Willy Sluiter geven de expositie een bijzonder 
cachet. Medewerking verleenden diverse musea en particuliere verzamelaars. Gastconservator is 
historica Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg. 
Grafter Vrou staat model  
De aanleiding van de tentoonstelling over streekdrachten komt voort uit de vraag of er een 
specifieke dracht bestond voor De Rijp e.o. De Grafter Vrou droeg een Spaans, zwart met rood 
modekostuum uit de tijd van de Nederlandse opstand tegen de Spaanse overheersing. Deze kleding 
ligt ten grondslag aan de streekkleding van Noord-Holland. De Marker kleding is een directe opvolger 
van en ook de Volendammer dracht heeft nog aspecten uit een ver verleden. In heel Noord-Holland 
is lang donkere kleding gedragen. Daar kwam in de 18e eeuw verandering in, toen kwamen er lichtere 
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kleuren in de mode, de 19de eeuw bracht het zwart terug. Alle streekdrachten zijn te herleiden tot 
modekleding, met lokale verschillen. Het Zaans kostuum stamt uit de 18e eeuw, het West-Friese uit 
de 19de eeuw. Iedere dracht heeft zijn specifieke en individuele details. Streekdrachten van kust tot 
kust toont de vissersdracht vertegenwoordigd door Egmond aan Zee tot Waterland, waaronder 
Marken en Volendam. Tussen de kusten in vinden we agrarische kleding terug uit West-Friesland, De 
Beemster en de sjiekere koopmanskleding uit de Zaanstreek. Een film van een eigentijdse 
modemaker Theodorus Adriaans kijkt op een verfrissende manier naar deze oude dracht van 
Marken. Prachtige portretten van markante schilders van de Volendamse schilders cultuur brengen 
de sfeer van het beroemde hotel Spaander tot leven.  
 
‘Streekdracht, van kust tot kust’ is er voor liefhebbers van stoffen en mode-ambacht maar besteedt 
aandacht voor die tijd met interieurstukken, foto’s en schilderijen.  
 

2.2 Tentoonstellingen in de galerij 

Fotowedstrijd Vang corona in beeld 

In de galerij hangen de foto’s van deelnemers aan de wedstrijd ‘Vang corona in beeld’, waarvan de 

prijswinnaars inmiddels bekend zijn. 

Museum In ’t Houten Huis vertelt natuurlijk over de 

historie van het Schermereiland maar wil er ook 

middenin staan als er geschiedenis wordt 

geschreven. Met de coronapandemie zaten we 

midden in een periode die we later als ‘historisch’ 

zullen betitelen. Daarom nodigde het museum in 

De Rijp amateurfotografen uit mee te doen aan de 

fotowedstrijd. Met ruim 80 inzendingen is daar 

ruimhartig gehoor aan gegeven. Een kleine jury van 

plaatselijke vakbekwame mensen beoordeelden de 

inzending. Daaruit volgde een selectie van werk dat 

nu is tentoongesteld. Ook zijn er drie prijswinnaars 

uit naar voren gekomen. De overige inzendingen waren ook te zien maar dan 

op een beeldscherm als diavoorstelling.  

In de galerij hingen vanaf 1 augustus nieuwe werken van Jan Groenhart. Na wisseling naar de 

streekdrachttentoonstelling is deze ruimte gevuld met hedendaagse kunstenaars die werk tonen dat is 

geïnspireerd op streekdrachten.  

 

2.3  Tentoonstellingen in raadhuis Graft 

Vanwege het corona virus en de noodzakelijke sluiting als gevolg hiervan, is het raadhuis Graft gedurende drie 

maanden geopend; juli tot en met september. Alleen in de weekenden. Ook was het raadhuis open op de 

Monumentendag (192 bezoekers). Totaal hebben 357 mensen het raadhuis, dat nu gratis open was, bezocht. 

De gederfde inkomsten werden ruimschoots gecompenseerd met vrijwillige donaties.  

 

2.4 Audiotour 

 

Het zijn de verhalen die een bezoek aan Museum In ’t Houten Huis zo boeiend maken. Nu is er de 

audiotour die verhalend is ingesproken door een bekende acteur. De tour langs 20 topstukken en 

thema’s gratis te volgen, naar eigen interesse.   

Met een audiotour om de nek – zonder koptelefoon – wordt de historie zeer aanstekelijk verteld. Door 

een prachtige stem van de bekende acteur Diederik van Vleuten, muzikant en schrijver aan wie we 

hebben beloofd zijn naam niet te promoten, omdat hij vindt dat het om het verhaal gaat en niet om 

hem. Maar hij heeft een fijne, professionele stem om naar te luisteren, hoort het museum terug van de 

winnende foto Fatma Ulukaya  
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bezoekers. 

Het voordeel van de audiotour is dat men niet de hele tour hoeft te volgen. Er hangen 20 zogeheten 

identifiers bij topstukken of thema’s in het museum. Per onderwerp valt een verhaal te volgen; de 

keuze is aan de luisteraar. Een ander voordeel is weggelegd voor de bezoeker die liever luistert dan 

leest, maar de lezer houdt het museum evengoed in ere. De beperking dat een audiotour een 

gezamenlijke beleving in de weg staat, gaat niet op omdat het apparaat nabij het oor gehouden kan 

worden, waardoor afsluiting van de omgeving niet aan de orde is. Interactie blijft mogelijk.  

De audiotour is gratis verkrijgbaar, dankzij een genereuze subsidie van het Prins Bernard 

Cultuurfonds.   
 
2.5 Touchtable 
Een ander groot project dat in 2021 vorm heeft gekregen en begin 2022 gerealiseerd wordt, is de touchtable. 
Op dit grote computerscherm, dat is samenwerking met de firma Tijdlab technisch wordt gerealiseerd, zijn 
twee atlassen – Blaeu en Van Keulen – digitaal in te zien. Deze atlassen van stichting Jan Boon, worden 
beheerd door Museum In ’t Houten Huis en liggen veilig in depot. Nu kunnen bezoekers de atlas inzien en later 
ook online doorbladeren. Daarnaast heeft het museum, met inbreng van de heren Frits Lieman en Joep Surie, 
het onbekende verhaal van de Oosthandel onderzocht. Tijdlab heeft het verhaal verder vormgegeven. Het 
meubel rondom het visuele touch beeldscherm is gemaakt door de firma Velthout uit Graft. Zij maakten 
eerder vier nieuwe vitrines voor het museum.  

 
 
 

3. Educatieve projecten 

 

Vele educatieve activiteiten zijn door Covid 19 in 2021 gecanceld. Wat wel is opgestart is een onderdeel van 

het filmproject en van de MuseumJeugdUniversiteit.  
 

3.1 Filmproject  
Onder auspiciën van Cultuur Primair is een samenwerkingsproject Media en Erfgoed opgezet in nauwe 
samenwerking met basisschool De Tweemaster in De Rijp en De Molenwiek in Stompetoren. Wat kon worden 
uitgevoerd was het pilotproject voor groep 1 en 2 als onderdeel van dit filmproject als leerlijn voor groep 1 
t/m 8. De kinderen moesten samen bedenken en bespreken wat de betekenis was van een object uit het 
museum. 

 

3.2 MuseumJeugdUniversiteit 
In het najaar van 2019 is de MuseumJeugdUniversiteit geïntroduceerd; in het voorjaar zou de tweede sessie 
van 4 colleges plaatsvinden. Deze werd in zijn geheel verplaatst naar het najaar. Drie van de vier colleges zijn 
uitgevoerd;  
 
Fotograferen met een drone? 
Wiebe de Jager weet alles van drones. Hij heeft er een boek over geschreven ‘drone fotografie’. Een drone is 
een klein vliegtuigje met camera. Hij vertelt wat je kunt doen met een drone. Mag je overal vliegen en foto's 
maken? Feit is dat je er natuurlijk prachtige foto’s mee maken. En als het mag, laat Wiebe de drone wel even 
de lucht in om het museum – en jullie – van bovenaf te fotograferen.  
 
Wat is energie eigenlijk? 
Dit wordt een college over energie vol met proefjes. Niet zo gek als je weet dat het wordt gegeven door Rob 
van Hattum.  Rob maakt al dertig jaar radio- en televisieprogramma's over wetenschap en technologie, recent 
bij de VPRO. Ook is hij inhoudelijk directeur van Nemo, dat groene science centre in Amsterdam. Het gaat 
vanmiddag over energie. Energie is nodig om vooruit te komen, om dingen te maken en te doen. Heel 
alledaags eigenlijk maar waarom wordt er zoveel over gesproken? Is er dan een probleem met energie? En 
wat is dan duurzame energie?  
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Hoe richt je een aquarium in?  
Wendy de Jong is een expert op het gebied van vissen; aquariumvissen wel te verstaan. Ze neemt je mee in 
die kleurrijke onderwaterwereld. Het wordt een echte workshop; handen uit de mouwen met watertesten en 
aquaria inrichten. Wendy is begonnen met guppy’s in een bak water.  Daarna heeft ze aquaria ingericht in 
Artis, Ouwehands Dierenpark en Burgers’ Zoo. 
   
Hoe jaagden ze vroeger op walvissen? 
Onderzoek doen op de Noordpool is niet voor watjes. De walvisprofessor van vanmiddag heeft wel wat 
meegemaakt in het Noordpoolgebied. Professor dr. Louwrens Hacquebord, emeritus-hoogleraar Arctische en 
Antarctische Studies, heeft expedities geleid naar Spitsbergen. Naast spannende ervaringen met ijsberen en 
de snijdende poolkoude, is de walvisprofessor veel te weten gekomen over deze enorme zoogdieren van de 
zee en over de jacht erop. Ook vanuit De Rijp werd in de 17e en 18e eeuw op walvissen gejaagd.  
Dit walvissencollege kon niet doorgaan door verslechterde coronacijfers en zal in het voorjaar van 2022 
plaatsvinden.  
 
De MuseumJeugdUniversiteit is een landelijk initiatief waaraan meer dan 50 musea meedoen. Het idee 
erachter is dat jonge mensen de mogelijkheid krijgen om hun kennis te vergroten en vragen te stellen aan 
echte wetenschappers, hoogleraren en experts. Deelnemers bezoeken in het najaar of voorjaar, vier keer een 
college krijgen een collegekaart en een diploma ter afsluiting. Het inschrijven is alleen voor alle vier de 
colleges en kost totaal 20 euro. Meer informatie op www.museumjeugduniversiteit.nl  
 
Ondersteuning en locatie 
Speciale dank: vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen (35 kinderen) was het noodzakelijk uit te wijken 
naar een grotere locatie: het Walhuis van Museum Jan Boon in De Rijp. De hartelijke ontvangst was dankzij de 
beheerders van dat museum; Mart Noomen en Marie-Christine Koestal. Tevens is de technische 
ondersteuning gerealiseerd door Stefan Bommer en Esther Bommer-Berg en Els Nooij. Na twee colleges kon 
het college worden gerealiseerd in de Grote Kerk van De Rijp.  
 

 

3.3 Nieuwe museumlessen 

De educatiegroep is bezig geweest om naast het vermelde filmproject onder 3.1, twee nieuwe museumlessen 

op te zetten. De opzet voor een museumles over de Gouden Eeuw en de museumles over de Tweede 

Wereldoorlog. De vormgeving en invulling ervan kon in 2021 verder worden uitgewerkt door de 

educatiegroep aangevuld met Gervien Pielage. 

 

 
4. Objectenbeheer 
 

4.1 Aanwinsten, beleid en resultaat  

In het jaar 2021 heeft het museum weer een mooi aantal schenkingen mogen ontvangen. Er zijn geen 

aankopen gedaan maar door een tweetal bruiklenen zijn en een aantal lagunes in de collectie gedicht. De 

Aanwinsten Commissie is extra secuur bij de afweging in het aannamenbeleid. Dit door gebrek aan ruimte. 

Een start is gemaakt met een pilot ontzamelen, waarbij de collectie schilderijen onder de loep is genomen. De 

database Memorix is verder uitgebreid met een aparte selectie objectdocumentatie. Alle documentatie is 

gedigitaliseerd en gekoppeld aan de desbetreffende objecten.  

 

 

4.2 Geschonken 

Er zijn door 16 personen in 2021 schenkingen gedaan, in totaal gaat het om 59 objecten waarvan 33 objecten 

van bruikleen zijn omgezet naar een schenking. Deze objecten zijn afkomstig van B. Commandeur en E. 

http://www.museumjeugduniversiteit.nl/
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Commandeur. Zij vormen een mooie aanvulling op de omvangrijke collectie Commandeur die het museum 

reeds bezit. Hieronder een overzicht van de schenkingen.  

 

Datum  Omschrijving 

4-feb Telraam 

16-mrt 3x schilderijen: 1x Spaarman, 1x Van Nooij en 1x  

19-mrt Polis Begrafenisfonds De Rijp en munt Leeghwater 

19-mrt Materialen Otto Brunsing o.a. project Pellworm 

23-mrt Twee borden voor 25 jaar Echtverbintenis 

2-apr Hennep zeildoek 

8-apr 7 losse, lijst van te goed geld Zeilmakerij 

22-apr Bevrijdigingsrokje van Annie Taam-Twint 

6-mei 11 Majolica objecten > zie lijst bruiklenen 

8-mei 2 gehaakte stoelenhoezen  

1-jun Spintol is voor educatie 

1-jun Vaantje Stompetoren 

23-jun In lijst 2x Eerste Weeckelijcke Courant van Europa No 1. 

22-aug Ellemaat uit de Rijp 

11-nov 3 brieven aan de maatschappij ter bevordering en 1 
enveloppe omslag 

26-nov Brandweerstok Familie Beers 

13-dec 

Objecten Erven Droog. O.a. Gravure J.A. Leeghwater, 
Gravure Pinksterblom, Een kleyn Chronykje, zie volledige 
lijst bij schenkingsformulier  

 

 

4.3 Bruiklenen 
 

Het museum heeft twee bruiklenen toegevoegd aan de vaste opstelling waardoor er hiaten in het verhaal 

worden gedicht. Het gaat om een beeld van Jan Jansz. Weltevree in bruikleen van Museum Kranenburgh en 

een Wapenbord van het Waterschap van de Schermer. Door het beeld is het voor het museum mogelijk een 

nieuw element aan de opstelling toe te voegen. Ook het Wapenbord van het Waterschap van de Schermer is 

mooie toevoeging aan het beperkt aantal objecten uit het gebied Schermer en Starnmeer.  

 

 

4.4 Restauraties 

 

In het jaar 2020 zijn er een aantal restauratietrajecten gestart:  

1. Onderzoek en conservering van de Groenlandse Kajak afkomstig van redersdynastie familie Boon. Na 

constatering van schade en het uitdrogen van de huid is een onderzoek gestart naar de herkomst en 

bouwtechnische eigenschappen van de kajak. Hiervoor is reeds de gehele kajak van binnen en buiten 

gefotografeerd en opgemeten. Een eerste onderzoeksverslag uit een reeks van vier is afgerond. Het 

laat de reconstructietekeningen die van de kajak zijn gemaakt en verantwoorde de manier waarop 

men te werk is gegaan.  

2. Onderzoek en conservering van tweetal vaandel ook afkomstig van de familie Boon. Van een van de 

vaandels is de afkomst bekent, hierop staat de naam van de haringbuis ‘Het Bruine Paard’. De 

vaandels zijn door oude restauratietechnieken er stijf geworden en door het lange tentoonstellen zijn 
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de vezels gaan slijten waardoor textiel los gaat laten. Uniek aan deze objecten is dat ze de tand des 

tijds hebben doorstaan en de herkomst bekend is.  

 

Naast deze trajecten is een object gerestaureerd: 

• Bodejas met pet uit de Gemeente Grootschermer. 
 

5. Museumboot Maria-Lijntje 
 
Door de Corona-perikelen is de Maria-Lijntje slechts 4 keer uitgevaren met in totaal 45 passagiers. De 
bestemming was 2 keer het Fort bij Spijkerboor. De andere 2 tochten was een vaartocht rondom de 
Starnmeer. 
 

 

6. Bezoekersaantallen 
 

6.1 Bezoekersaantallen uitgesplitst per jaar 

 

Museum In ’t 
Houten Huis 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

volwassenen 3333 3657 3889 4136 1904 2638 

jeugd 671 892 441 608 152 382 

gratis  372 971 253 488 392 164 

subtotaal In ’t 
Houten Huis 

4376 5520 4583 5232 2448 3166 

              

Graft             

volwassenen 1039 892 1229 795 0   

jeugd 27 26 18 22 0   

gratis  194 104     122 549 

Subtotaal 
Raadhuis Graft 

1260 1022 1247 781 122 549 

Maria Lijntje      418 230 0 45 

              

Totalen 5636 6542 6248 6243 2570 3733 

 
Toelichting: 
In de pers wordt gemeld dat de musea dit jaar minder bezoekers hebben gehad dan vorig jaar. Bij ons is dat 
omgekeerd. In de maanden juli tot en met oktober hebben we zelfs meer bezoekers gehad dan in dezelfde 
maanden van 2019 zonder beperkingen.  
In de maanden juli t/m oktober 2021 hebben we 13% meer bezoekers gehad dan in het “normale jaar” 2019 
en 135% meer dan in 2020. 
Voor het totale jaar 2021 hebben we t.o.v. 2020 45% meer bezoekers gehad, maar 32% minder dan in 2019. 
De maanden dat we dicht waren hebben er wel ingehakt. 
Verder is duidelijk dat onze topmaand augustus is. Dan tikken we bijna de 1000 bezoekers aan.  
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6.2 Communicatie en PR 

 

Museum In ’t Houten Huis maakt zijn activiteiten op verschillende manieren wereldkundig. Dit gebeurt 

middels free publishing bij huis-aan-huiskranten en dagbladen. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt 

van websites van aanbiedende partijen, zoals Alkmaar Prachtstad, Museumvereniging, Archeologische website 

van de gemeente Alkmaar etc. In voorkomende gevallen wordt tevens geadverteerd in culturele bladen als 

Vind, Museumkrant, ‘Wat gaan we doen’ of andere bladen.  

 

Vrienden 

De vrienden van het museum ontvangen jaarlijks 4 uitgaven van de OHV, de zogenaamde De Kroniek. Het 

nieuws van het museum is daar in 2021 eenmaal geplaatst met de intentie dit weer met enige regelmaat op te 

pakken.  

 

Nieuwsbrief 

Een vervolg kreeg de nieuwsbrief, opgestart in 2020. Vanwege de Covid-19 is een andere wijze van PR en 

achtergrond gevonden middels dit medium. Er zijn 9 nieuwsbrieven verschenen in 2021.  

 

 
6.3 Sociale Media 
 
Website 
In 2021 is een nieuwe website bijna afgerond.   
De website is in 2021 10.769 keer bezocht. Het bouncepercentage was 57%. Dit percentage geeft aan hoeveel 
keer slechts 1 pagina (meestal de homepage) is bekeken. Gemiddeld bleef men 1:34 min op de website. De 
website heeft 87% nieuwe bezoekers aangeboord en de overige 13% is herhalingsbezoek.  
 
Twitter 
Volgers 
01-01-2021 887 
31-12-2021 903 (+ 2%) 
Aantal geplaatste berichten in 2021: 90 (2020: 69). 
 
Facebook 
Volgers 
01-01-2021 649 
30-12-2021 736 (+ 13%) 
Aantal geplaatste berichten in 2021 100. 
 
Instagram 
Volgers 
01-01-2021 25 
31-12-2021 183 (+ 732%). In 2021 hebben we 80 berichten geplaatst. 
 
Google 
85 reviews zijn door bezoekers geplaatst op Google, veelal 4 of 5 (maximum) sterren. Gemiddeld een 4,3 (van 
de 5). 
 
Tripadvisor 
Op deze site zijn 20 reviews geplaatst met een gemiddelde waardering van 4,5 (op schaal van 5). 
YouTube  
In 2021 hebben we 1 filmpje geplaatst. 
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6.4 Museumwinkel 

Het museumwinkeltje voorziet in een behoefte om de bezoekers te voorzien van boekwerken, brochures, 

prentbriefkaarten, en souvenirs. Ook de mogelijkheid om een consumptie te gebruiken hoort bij een 

museumbezoek. De verkoop uit het winkeltje en consumpties is een geringe, maar toch waardevolle 

aanvulling op onze financiën. De cijfers zijn in hoofdstuk 7 terug te vinden.  
 
 
7. Financieel jaarverslag 

 

Stichting Museum In 't Houten Huis 2021     

        
Balans   2021  2020 

   Debet Credit  Debet Credit 

Materiële vaste activa       
Inventaris           233.988    241.623  

        
Vlottende activa        
Voorraden               3.032    3.314  
Vooruitbetaald/Te ontv.            12.313    16.059  

        
Liquide middelen       
Kas               2.944    2.248  
Bank           104.206    103.006  

        
Kapitaal        
Stichtingskapitaal                    11    11 

Bestemmingsreserves           191.514    191.514 

Algemene reserve             10.511    18.874 

Voorzieningen              25.549    25.549 

        
Fondsen        
Restauratiefonds       
Af te wikkelen projecten             83.265    83.265 

Te reserveren schenkingen               6.000    6.000 

Dutch Korean Association               8.779    8.779 

Fonds Aankopen                7.673    6.130 

        
Vlottende passiva       
Nog te betalen              23.180    26.128 

        

   356.483 356.483  366.250 366.250 
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Winst- en verliesrekening  2021  2020 

   Debet Credit  Debet Credit 

Baten        
Subsidie Gemeente Alkmaar   93.899   93.031 

Subsidies Tentoonstellingen   6.116   2.250 

Subsidies Overig    -1.668   10.607 

Museumkaart    4.027   5.417 

Entree    3.859   2.919 

Winkel    1.037   4.314 

Overige inkomsten   933   0 

Donaties/giften    2.065   55 

Interest    3   3 

Hospitality    258   65 

Voorraadmutatie       173 

Buitengewone baten   88    

        
Lasten        
Personeelskosten  65.803   65.513  
Huur   13.071   12.650  
Huisv.kstn schoonmaken  500   600  

 energie/belasting 10.514   9.040  

 overige  118   137  
Verzekering/beveiliging  2.631   2.622  
Telefoon en porti  1.106   1.094  
Contributies/abonnementen  765   855  
Algemene kosten  5.997   9.499  
Kosten tentoonstellingen  8.253   2.799  
Aankopen/restauraties  1.677   3.609  
Afschrijving   7.635   7.635  
Mutaties voorzieningen  0   193  
Inkopen   908   1.714  
Buitengewone lasten     6.635  

        

   118.979 110.616  124.595 118.834 

        
Resultaat    -8.363   -5.761 

 

         
Toelichting op de Winst- en Verliesrekening      
Ook in 2021 hebben we te maken gehad met een algehele sluiting en verminderde openstelling vanwege  

het COVID 19 virus.        
Dit heeft o.a. geresulteerd in het vervallen van tentoonstellingen, en dientengevolge minder opbrengst  

entrée en bijdrage van museumjaarkaarten.      
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De overheid heeft diverse subsidieregelingen in het leven geroepen, waar wij helaas in 2021  
niet voor in aanmerking kwamen. Ook de in 2020 ontvangen subsidie NOW hebben wij deels 
terug moeten betalen. Voor verdere aanvulling ter voorkoming van een hoog negatief 
resultaat hebben wij weer een beroep gedaan op een bijdrage uit het noodfonds van de 
gemeente Alkmaar.   

         
Uitgebreide toelichting Bestemmingsreserves en Voorzieningen     
1.1. Bestemmingsreserve uitbreiding.      
Doelstelling: Om meer bezoekers te trekken en daarmee meer (eigen) inkomsten te genereren is het  

belangrijk om meer ‘events’ te kunnen organiseren. Tevens om onze stevige positie op educatie-gebied te  

bestendigen zou er een betere ruimte behoren te komen om schoolklassen te kunnen ontvangen.   
Tevens is er de wens om (delen van) de speelgoedcollectie van de Gemeente Alkmaar tentoon te stellen.  

Binnen de huidige tentoonstellingsruimte is die mogelijkheid (nog) niet.   
Al geruime tijd wordt gedacht aan uitbreiding van het gebouw – dit gebeurt dan onder de vlag van de   
eigenaar van het onroerend goed (grond en pand) de Stichting Beheer Gemeene Wees- en Armenhuis.  

Doch planvorming voor o.a. inrichting en exploitatie komen voor rekening van het Museum.  
Met deze bestemmingsreserve wil het museum een buffer vormen voor de planvorming en uitvoering van  

de inrichting van extra museumruimte.      
Deze voorziening is gestart in 2019.       
Maximaal benodigd bedrag is € 80.000.      

         
Jaarlijkse opbouw is niet meer aan de orde.      
Realisatie: Is afhankelijk van de planvorming van de eigenaar van grond en opstallen, de   
Stichting Beheer Gemeene Wees- en Armenhuis.      
Inmiddels heeft deze stichting een overleg met een architect gehad. Deze heeft de bouwtekeningen gedigitaliseerd. 

De kosten die hiermee gepaard gaan worden vooralsnog gedragen door de Stichting Beheer.  

         
1.2. Bestemmingsreserve modernisering en vervanging opstelling.   
Doelstelling: bij het maken van het beleidsplan 2016-2020 is aangegeven dat het tentoonstellen van de  

vaste collectie ‘sleets begint te worden ‘. Plan dient te worden opgesteld welke verbeteringen er   
noodzakelijk zijn. Je kunt hierbij denken aan de verhaallijnen, getoonde objecten, inrichting met vitrines, 

huisstijl/ gebruikte kleurstelling, gebruik van presentaties – audiovideo en inzet van modernere   
communicatiemiddelen (QR-codes, etc.).       
Met deze bestemmingsreserve wil het museum een buffer vormen voor continue verbeteringen aan de  

opstelling.         
Deze voorziening is gestart in 2019.       
Maximaal benodigd bedrag is € 70.000.      

         
Jaarlijkse opbouw is niet meer aan de orde.      
Realisatie is afhankelijk van de (inhoud van) de beleidsplannen van het museum. Is een continu proces. 

Dit boekjaar is overgegaan tot aanschaf van audiotour en touch table, waardoor de vaste collectie op    
een moderne wijze toegankelijk is gemaakt. Doch de kosten van deze projecten   
 (ca € 30.000) zijn bijna volledig door subsidies en fondsen vergoed.   
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1.3. Bestemmingsreserve aankoop en restauratie.      
Doelstelling: Het museum is actief op het uitbreiden van de collectie. Hoewel wij dit primair via (fiscaal  

aantrekkelijke) schenkingen willen realiseren is gebleken dat dit niet altijd mogelijk is. Een goed en   
kostbaar voorbeeld is de verwerving en restauratie van het staande horloge van Hendrik van Voorst (2019).  

         
Directe wensen zijn er om objecten gelieerd aan beroemde personen te verwerven (Jan Janszoon Weltevree  

– Leeghwater), aankoop van maritiem tegeltableau van Cornelis Bouman, aankoop boeken van Rijper   
uitgevers, collecties bodemvondsten (o.a. slib/majolica) en zilver (o.a. Antonie Bouman) .  
Met deze bestemmingsreserve wil het museum een continue buffer vormen voor noodzakelijke aankopen 

en restauraties.         
Deze voorziening is gestart in 1995.       
Gereserveerd bedrag in 2019 € 41.514.      

         
In 2021 is een van de topstukken van onze collectie opnieuw ingelijst en van speciaal museumglas voorzien,  
om de kwaliteit van het schilderij nog beter te behouden.     
Verwervingen komen via de resultaatbestemming ten laste van een speciale bestemmingsreserve voor col-  
lectieaankopen. Deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks vanuit de begroting gevoed met € 1543  
aangevuld met eventueel ontvangen bijdragen en giften van derden voor collectieaankopen   
(in 2021 in totaal € 1.450).        

         
1.4. Overige reserve.        
Doelstelling: De resultaten van het museum laten in de afgelopen jaren een wisselend beeld zien.   
Langere periodes van tekorten en ook calamiteiten in depot vragen een reserve.   
Deze voorziening is gestart in 2019.       
Gereserveerd bedrag in 2020 € 18.874      
Na onttrekking voorlopig resultaat is de stand van de reserve eind 2021 € 10.511.   
Jaarlijkse opbouw: afhankelijk van het saldo van de baten en lasten, zal er een onttrekking of dotatie   
plaatsvinden aan de algemene reserve.       

         
2.1. Voorziening reorganisatie.        
Doelstelling: Als het museum de organisatie zou willen aanpassen dan zijn er kosten voor het eventueel  

afvloeien van het vast personeel. Dan kun je aan bedragen denken voor juridische kosten – de kosten van  

de opzegtermijn – de kosten van de transitievergoeding.     
De opzegtermijn die de werkgever in acht dient te nemen bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die  
op de dag van opzegging:        
- a: korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;      
- b: vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;   
- c: tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;   
- d: vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden'     
Deze voorziening is gestart in 2019.       
Gereserveerd bedrag in 2020 € 3.049, --      

         
Maximaal benodigd bedrag is o.a. afhankelijk van de loonsom     
Jaarlijkse opbouw (dotatie) zal plaatsvinden conform de daartoe wettelijk vastgestelde regelingen.  
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2.2. Voorziening loondoorbetaling bij ziekte.      

Doelstelling: Museum draagt deels eigen risico bij langdurige ziekte (tot 2 jaar) van de medewerkers.  
Ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid bestaat er voor de werkgever een loondoorbetaling   
verplichting. Daarbij komen eventuele kosten voor inhuur van vervangend personeel om de bedrijfsvoering  

doorgang te laten vinden.        

Deze voorziening is gestart in 2019.       

Gereserveerd bedrag in 2020 € 22.500.      

         

Maximale opbouw is met dit bedrag (los van indexering) bereikt.     

Jaarlijkse opbouw zal plaatsvinden met een bedrag ter grootte van de indexering van de loonsom.   
 
 

8.Vrijwilligers 
 

8.1 Vrijwilligers Museum In ’t Houten Huis, raadhuis Graft en Maria-Lijntje 

Het openhouden van het museum werd, ondanks de coronacrisis in 2020 door een grote groep gastvrouwen 

en –heren verzorgd. Deze groep bestond uit 25 dames en heren; een aantal vrijwilligers heeft definitief 

afscheid genomen vanwege de hoge leeftijd maar er zijn ook nieuwe vrijwilligers geworven.  De coördinatie 

was in handen van de heer Frits Lieman.  

Vanwege de coranacrisis zijn de vrijwilligers – ook die van raadhuis Graft en Maria-Lijntje – veel minder in 

actie gekomen. Er was geen eindejaarsuitstapje maar wel een kerstpakket, samengesteld door Jaap Klaver van 

Dagje-Uit De Rijp, dat persoonlijk is langsgebracht. Vergaderingen zijn er ook niet geweest. De vrijwilligers zijn 

middels blogs en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.  

 

8.2 Diverse vrijwilligerstaken 

De registratie van nieuwe objecten wordt verzorgd door de collectiebeheerder Susan Bos. Zij werd 

geassisteerd door mevrouw Wilma den Engelse. Beide dames en mevrouw Beatrice Weetink en mevrouw Els 

Nooij, mevrouw Netty Marechal ondersteunden tevens de beheerder/conservator ook op diverse andere 

terreinen. De heer Joep Surie zorgde onder meer voor het digitaliseren van de collectie. Mevrouw Beatrice 

Weetink assisteerde de heer Erik Luik met de winkeladministratie (maandelijkse overzichten van 

bezoekersaantallen en de winkelverkoop. Ook werd bijgedragen geleverd aan de opzet van de 

tentoonstellingen.  

De heer Harm Harmenzon beheerde het IT-netwerk. De conservator is met opzet nieuwe website bijgestaan 

door de heer Stefan Bommer. Frits Lieman beheerde het Twitter- en Facebookaccount van het museum. 

Gervien Pielage assisteerde de conservator met tekst- en fotowerk voor tentoonstellingen. Jaap Jonker heeft 

zich ingezet voor allerlei timmerklussen.  

 

8.3 Commissie Educatie 

De commissie Educatie bestond in 2019 naast Erik en Susan als medewerkers uit de dames Marjan Geveling, 

Greetje Negenman, Els Nooij, Addie Rooker. Gervien Pielage heeft geassisteerd bij uitvoering van 

museumlessen op school. Deze groep ondersteunde de beheerder/conservator bij de ontwikkeling en 

uitvoering van educatieve activiteiten.  


