Jaarverslag van activiteiten 2016.
Inleiding.
Het afgelopen museumseizoen is er veel gebeurd. De wisselexpositie getiteld
“Geheimenissen der Aarde en Geslepen Schoonheid” heeft veel aandacht gehad. Inmiddels
hebben we besloten om deze tijdelijke expositie nog een seizoen te verlengen. In 2016 zijn
ook weer diverse activiteiten uitgevoerd in het kader van ons schoolproject. Onze presentatie
“Reis door de Tijd” is op diverse scholen gegeven; daarnaast zijn onze vrijwilligers druk bezig
geweest met kleine groepen kinderen, o.m. met het maken van miniatuur mammoeten. Op
dit moment zijn we bezig om samen met Maud Heldens en Ben Bregman van het
consulentschap voor Erfgoed, Musea en Geschiedbeoefening (het Gelders Erfgoed) een
voor ons nieuwe aanpak voor schoolprojecten op te zetten. Daarnaast mogen we ons in
december 2016 verheugen op een PR bijeenkomst voor onze schoolprojecten en
aansluitend een presentatie onder het motto “Eten en gegeten worden”, dit alles bij de school
de Waerdenburcht te Waardenburg. Dit seizoen bezocht ook de school Eben Haezer uit
Waardenburg ons; samen met Frank Bolder van Keppel Media werd een presentatie
gegeven met als thema “De dijk is van ons allemaal”. Tijdens de presentatie werd door onze
vrijwilligers aandacht besteed aan het ontstaan van ons zonnestelsel, de kringloop van
gesteenten, fossilisatie en mammoetbotten. Frank Bolder gaf de kinderen aandacht over het
belang van onze dijken en hoe je dingen kunt opmeten. Momenteel orienteren we ons op
een ander onderkomen voor ons magazijn; letterlijk en figuurlijk groeien we eruit. Een ander
punt van aandacht is een nieuwe opzet voor de organisatie van onze stichting; naast het
bestuur en overige vrijwilligers overwegen we een Raad van Advies en een Raad van
Toezicht op te zetten. Onze expeditie in september naar Normandie was een groot succes;
in 2017 zullen veel van de door ons gevonden objecten een plaats krijgen in de nieuwe
tijdelijke expositie. En ja, op 30 juni 2017 zitten we inmiddels 5 jaar met ons museum in
Waardenburg! Als bestuur gaan we nadenken hoe we dit op gepaste wijze kunnen vieren.
Wendy van Zwolgen en Rien Bouman zijn onze nieuwe vrijwilligers. Wendy heeft inmiddels
besloten toe te treden tot ons bestuur; per 1 januari 2017 zal zij samen met Henri de Koning,
de PR taak uitvoeren. Tenslotte wil ik graag onze bestuursleden, vrijwilligers, adviseurs,
sponsors en museumvrienden hartelijk bedanken voor hun inspanningen in het afgelopen
jaar. Ik realiseer mij dat alleen door deze inzet ons museum een plaats is waar onze gasten
graag komen. Dat we inmiddels hiermee voorzien in een regionale behoefte, is denk ik het
grootste compliment wat ik als voorzitter aan iedereen mag meegeven! Graag wens ik jullie
allemaal prettige feestdagen en kijk uit naar een geslaagde voortzetting voor de komende
jaren.
Namens het bestuur,
Hans Piek, voorzitter.
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Bestuur en vrijwilligers 2016.
De samenstelling van het bestuur heeft in 2016 geen verandering ondergaan. Het bestuur heeft vier
keer vergaderd in 2016. Wendy van Zwolgen en Rien Bouman zijn nieuwe vrijwilligers. Op voordracht
van het bestuur heeft Wendy besloten om per 1 januari 2017 bestuurslid te worden. Wendy zal
samen met Henri de Koning belast worden met de PR taak. Jacob Bovendeur heeft in 2016 de taak
boekhouding op zich genomen.
Inzet door vrijwilligers.
Onze vrijwilligers hebben zich in totaal voor 1458 uur ingezet.
De verdeling van de activiteiten is als volgt:
Museumbezetting: 448 uur.
Voorbereiding expo 2017: 70 uur.
Schoolprojecten: 80 uur.
Website: 100 uur.
PR activiteiten: 100 uur.
Markten: 120 uur.
Bestuursvergaderingen: 50 uur.
Secretariaat: 60 uur.
Diverse gesprekken/contacten: 50 uur.
Overig advies: 40 uur.
Bibliotheek.
De collectie boeken van het museum is in 2016 ongewijzigd.
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Persnieuws.
Het museum heeft op diverse websites en kranten activiteiten gepubliceerd m.b.t. de deelname aan
een aantal markten.
Bankrekening stichting.
Ongewijzigd.
Faciliteiten.
Tijdens de winterstop 2015 is hard gewerkt om de volgende zaken te regelen:









Het prepareren van de objecten uit Idar Oberstein
Voorbereidingen voor deelname aan markten.
Waardebepaling van onze objecten.
Waardebepaling van overige museuminventaris.
Het verven van de toiletruimte en gang van het museum.
Het aanbrengen van een trapleuning op onze dijktrap
Overdracht van financiele administratie naar nieuwe boekhouder.
Uitbreiding van onze website.

Wisselexpositie in 2015.
De wisselexpositie van 2015 was gewijd aan objecten afkomstig uit Idar Oberstein. Door het grote
succes in 2016 is besloten om de wisselexpositie ook in 2017 te gebruiken.

Financiële rapportage 2016.
Deze informatie vindt u binnenkort op de website onder “ANBI” in PDF formaat.
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Beleidskader.
Deze informatie vindt u op de website onder “ANBI” in PDF formaat.
Bezoekers.
In 2016 hebben we ruim 200 bezoekers in het museum mogen ontvangen. Tevens zijn een aantal
groepen bezoekers ontvangen. Het groepsbezoek begint meer en meer populair te worden.
Museum rooster 2016.
Voor de bemensing van het museum is een nieuw werkschema opgesteld voor 2016.

Borden bewegwijzering museum.
Ongewijzigd.

Projecten.
De volgende projecten zijn reeds uitgevoerd of opgestart:


Er is een paleo expeditie georganiseerd door het bestuur naar Normandie.



Voorbereidingen en uitvoering van presentaties bij scholen.



Voorbereiding en uitvoering NLDoet



Deelname aan markten.



Activiteiten in het kader van buitenschoolse opvang van kinderen.
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Sponsors.
De stichting kon zich in 2016 verheugen in 18 sponsors.
Museumvrienden.
De stichting had in 2016 maar liefst 25 museumvrienden.
Workshop fossielen prepareren.
De stichting heeft in 2016 geen workshop georganiseerd.
Objecten in bruikleen.
In 2014 hebben we een afgietsel van een kleine Ichthyosaurus uit Dorset in
bruikleen kunnen verwelkomen. De bruikleentermijn is inmiddels verlengd t/m november 2017.
Aankoop objecten.
In 2016 zijn de volgende objecten aangekocht :





Geoden afkomstig uit Duitsland.
Agaten afkomstig uit Duitsland.
Mineralen afkomstig uit Duitsland.
Fossielen afkomstig uit Duitsland.

Aankoop boeken.
In 2016 zijn een aantal boeken getiteld “Het verdwenen museum”, aangekocht.
Donaties.
Een aantal donaties zijn van bestuursleden ontvangen n.a.v. reizen van bestuursleden naar Gambia
en Macedonie. Het betreft met name recente schelpen , botstukken en een tondelzwam.
Schenkingen.
In november 2016 ontvingen we van de Rabobank Opheusden een fraaie vitrine.
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Deelname aan evenementen.
De stichting heeft in 2016 deelgenomen aan de volgende evenementen:


Deelname aan markten.



Deelname aan vrijwilligersmarkt in Tiel.

Stichting "DUDLEY'S HERITAGE FOUNDATION"

"Natuurhistorisch Museum de Oersprong”
Waalbandijk 12
4181 AN Waardenburg

www.museumdeoersprong.nl
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