JAARVERSLAG

2021

museum Opsterlân
www.museumopsterlan.nl

Inhoudsopgave
1. Voorwoord

blz. 3

2. Bestuur

blz. 4

3. Personeel en vrijwilligers

blz. 6

4. Interne en externe communicatie

blz. 8

5. Exposities en activiteiten

blz. 9

6. Samenwerkingsprojecten

blz. 10

7. Bezoekers

blz. 10

8. Educatie

blz. 10

9. Schenkingen en bruiklenen

blz. 11

10. Financiën

blz. 12

11. Vooruitblik

blz. 13

12. Bijlage 1 - Bezoekersaantallen

blz. 14

13. Bijlage 2 - inzet uren Museum Opsterlân

blz. 15

jaarverslag Museum Opsterlân 2021

02

1. Voorwoord
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van Museum Opsterlân met daarin een overzicht van de resultaten en
activiteiten in het jaar 2021, aangevuld met de jaarrekening 2021 en de accountantsverklaring.
Net als elk museum beleefde MO voor het tweede jaar op rij bizarre tijden. Het jaar ving aan met de
zoveelste lock down en gedurende 2021 was er grote onzekerheid. Dit had natuurlijk ook invloed op de
jaarplanning. Dankzij de steun van de lokale overheid was het mogelijk de continuïteit van het museum te
waarborgen.
Al snel werden we geconfronteerd met COVID-19 en kort nadat we weer open gingen gingen de musea dicht,
een grote teleurstelling voor de organisatie, onze vrijwilligers en voor het bestuur. De corona crisis heeft
vervolgens veel gevraagd van onze medewerkers en vrijwilligers. Telkens moest het programma worden
bijgesteld. Thuiswerken werd de nieuwe norm en in de periodes, dat de musea wel open waren moest het
gebouw coronaproof worden ingericht.
De corona crisis heeft allen in zijn greep gehouden, hetgeen betekent een uitdaging om het museum door
deze moeilijke tijd te brengen en op het positieve spoor te houden. Het vroeg een ongekende flexibiliteit van
alle betrokkenen, maar reken maar dat we dat op alle mogelijke manieren hebben laten zien. Er is
opgeschoven en er zijn zijpaden bedacht om toch iets mogelijk te maken, er is opgebouwd en helaas weer
opgeruimd. Desondanks kunnen we met trots terugkijken op het resultaat 2021 en daarvoor spreken we onze
waardering uit aan de medewerkers, vrijwilligers en bestuur.
Het museum heeft van twee vrijwilligers afscheid genomen en twee nieuwe vrijwilligers verwelkomd; een
stagiair archeologie heeft zijn plekje gevonden op onze afdeling stenen.
We hebben dit jaar intensief ingezet op de voorbereidingen van een breed TIP servicepunt vanuit een
opgefrist museumcafé dat in 2022 zal worden gerealiseerd.
Er is uitgebreid samengewerkt met Code Hans voor het jongerenproject in het museum dat uiteindelijk in
plaats van op 12 december 2021 pas in januari 2022 op alternatieve manier is geopend onder de titel
‘Tijdcapsule’.
Sinterklaas kwam wel met zijn pieten logeren in het museum, alleen de klassen als geheel konden niet op
bezoek komen.
Een mooie Kerstexpositie voor het einde van het jaar waar de vrijwilligers heel veel werk van hebben
gemaakt, mocht helaas niet worden geopend. Met frisse moed is alles weer netjes opgeruimd.
Museum Opsterlân ziet ernaar uit dat het bezoekersaantal weer zal oplopen, dat de toeristen weer meer op
pad gaan en we een ieder met een lach kunnen verwelkomen.

Candia Kalf,
voorzitter Stichting Museum Opsterlân
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2. Bestuur
Het bestuur heeft in 2021 meer dan twintig keer vergaderd, de meeste keren online. In de
vergaderingen zijn de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 besproken en waar nodig en mogelijk
is er bijgestuurd. Het bestuur is door de omstandigheden vrijwel dagelijks aan het werk geweest op
operationele basis. Interventies waren voortdurend nodig om op koers te blijven. Dit heeft deels te
maken met de pandemie, deels zijn, nadat de coördinator ziek werd, alle werkzaamheden door het
bestuur zelf opgepakt. In een later stadium is een oplossing gevonden door voor enkele uren interim
coördinatie aan te stellen.
Werkzaamheden betroffen ondermeer:
Werkoverleggen, vergaderingen en organiseren van alle bijkomstige zijn geïntensiveerd zowel
gemeentelijk als provinciaal gevierd als ook met onze netwerkpartners.
Een van de belangrijkste aandachtsgebieden waren natuurlijk onze vrijwilligers met het contact
onderhouden werd. Het jaarplan, gekoppeld aan het beleidsplan waarin de voornemens m.b.t.
tentoonstellingen, projecten, relatiemanagement en bedrijfsvoering die hierin werden benoemd.
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2021:
mw C.A.B.D. Kalf, voorzitter
mw D. Tiktak, secretaris
dhr J. Snijders, penningmeester
Administrateur financiële administratie:
dhr J. van der Meer (maakt geen deel uit van het bestuur)
De aandachtsgebieden voor de invulling van werkzaamheden, naast de bestuursfunctie zijn als volgt
verdeeld:
Collectie controle en onderhoud:
dhr K. van der Velde
W. van der Sluis
vacant (tijdelijk door bestuur)
Fondsenwerving:
vacant (tijdelijk door bestuur)
Vereniging Vrienden van het museum:
vacant
Secretariële werkzaamheden:
mw D. Tiktak
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- vervolg bestuur Vrijwilligersbeleid:
mw D. Tiktak
Bedrijfsvoering:
dhr J. Snijders
Beleid:
mw C.A.B.D. Kalf
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3. Personeel en vrijwilligers
De museale organisatie bestond in 2021 uit één vaste medewerker. Mevrouw J.M.S. Verhoef
heeft in 2021 een aanstelling van 26 uur voor de werkzaamheden als coördinator. Hiernaast
werd gebruikt gemaakt van ondersteuning door de vrijwilligers.
Het ziekteverzuim was over heel 2021 70 % en vanaf het tweede kwartaal 100 %. Dit verzuim
is veroorzaakt door langdurige uitval van de coördinator. Het museum heeft om die reden
twee interim coördinatoren aangesteld: mevrouw L. Castelein en mevrouw W.S. Couperus.
In samenwerking met museum Joure, Dokkum, Warkum’s Erfskip en museum ‘t Fiskerhuske
is een sollicitatie procedure voor een medewerker collectie beheer opgestart en vervolgens
een gezamenlijke aanstelling gerealiseerd in 2021. De werkzaamheden voor Museum
Opsterlân zullen in 2022 aanvangen.
Er werken 31 vrijwilligers het hele jaar rond. Zij zijn ingedeeld in teams:
baliemedewerkers: aanwezig tijdens de openingstijden; verzorgen van koffie/thee, licht
schoonmaakwerk;
TIP: het verstrekken van toeristische informatie en de verkoop van wandel- en
fietskaarten;
bouw- en onderhoudsploeg: depotbeheer; objecten voor tentoonstellingen maken,
schilderen van de wanden en onderhoud, verlichting, electriciteit;
fotoarchief: het beheer van het fotomateriaal, inscannen, beoordelen en verwerken van
aangeboden materiaal;
textielwerkgroep: beheer van het textieldepot; onderhoud, registratie, beschrijven en
onderzoek doen naar herkomst van het aangeboden materiaal;
administratie: verwerken van mails, post, vrijwilligers- en financiële administratie;
PR: het beheren van de website en de facebookpagina en deze regelmatig voorzien van
nieuwe content;
educatie: activiteiten voor kinderen passend bij de tentoonstellingen,
Sinterklaastentoonstelling, ‘help Pake en Beppe de vakantie door’ tijdens krokusvakantie;
Adlib: invoeren van gegevens en foto’s van alle objecten in federaal registratie systeem;
Vereniging Vrienden van het museum: ledenadministratie, uitgeven van de
“Haudmare”, het jaarlijks organiseren van een lezing, een ledenvergadering en een
excursie;
Vrijwilligers in 2021:
Linda Alsahl, Rinse van den Berg, Henk Danes, Henny Danes, Meta van Dijk, Greta Holtrop,
Wopkje de Jong, Candida Kalf, Els Kock, Wiebe Lageveen, Suzan van Loo, Jurjen van der
Meer, Henk Meijer, Ilja van der Meulen, Marga van der Meulen, Immie Minkes, Feike Mulder,
Simon Rood, Wietse van der Sluis, Jan Snijders, Dick Steenwijk, Jelma Steenwijk, Anneke
Sterk, Hein Sterk, Denise Tiktak, Mieneke Veenstra, Kees van der Velde, Anneke Verbeek,
Anneke van der Werf, Folkert van der Werf, Grietje Westra.
Voor schoonmaakwerkzaamheden is Corry Zijlstra, interieurverzorgster, in dienst gekomen.

- vervolg Personeel en vrijwilligers Omdat gewerkt werd en wordt met een beperkte kantoorbezetting (minder mensen, minder
vaak op kantoor) is aansturing van vrijwilligers een tijdrovende opgave.
Nieuwe vrijwilligers:
Ook dit jaar is inzet gepleegd om nieuwe vrijwilligers te vinden, immers vele handen kunnen
het werk lichter maken. Vanwege COVID-19 zijn wel verkennende gesprekken gevoerd, maar
was het in de meeste gevallen niet mogelijk – of slechts gedurende de periode tussen de
lockdowns – om nieuwe vrijwilligers actief in te zetten. Er is door alle vrijwilligers
buitengewoon veel tijd besteed aan het museum.
Zie bijlage 1 voor een overzicht van het totaal aantal uren, ingezet door het aantal
vrijwilligers.
Coördinatie:
Tot en met april 2021 J. Verhoef 26 uur
Interim coördinatie vanaf juli L. Castelein 8 uur
Interim coördinatie vanaf oktober W.S. Couperus 8 uur

4. Communicatie intern & extern
Interne communicatie
Juist in tijden van sluiting van het museum door corona was het een uitdaging iedereen goed aangesloten te
houden. De interne communicatie richting alle vrijwilligers en de Vrienden van Museum Opsterlân verliep via
een maandelijkse nieuwsbrief. Met regelmaat heeft het bestuur extra aandacht besteed om de verbinding te
waarborgen. Zo is er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers georganiseerd, een waardevolle ontmoeting.
Externe communicatie
De externe communicatie over onze exposities en activiteiten vond voornamelijk plaats via de locale en
regionale kranten (SA24!, Drachtster Courant en Leeuwarder Courant) en werd aangeboden aan Vanplan.nl
Tevens werden onze eigen website en social mediakanalen (Facebook) ingezet voor onze volgers.

5. Exposities en activiteiten
Het museum wil een breder palet van publieksgroepen aan zich binden. Van scholieren, jongeren,
kunstenaars, verblijf toeristen en dagrecreanten. In de programmering is dit terug te vinden. Het
tentoonstellingsprogramma van Museum Opsterlân telde in 2021 in totaal 3 exposities op locatie.
Kom je binnen spelen (26 mei - 11 juli)
De tentoonstelling "Kom je binnen spelen" is een expositie met poppenhuizen, poppenwinkeltjes en alles wat
daarbij hoort, bijeengebracht door Irene Jager Bijl en Petra Boersma. Gekoppeld aan de tentoonstelling van
Historisch Beetsterzwaag is het poppenhuis van Cornelia van Lynden geleend door revalidatiecentrum
Lyndensteyn te bezichtigen. Zij was de enige dochter van Reinhard van Lynden en Maria van Pallandt.
Verborgen Verleden (5 september - 31 oktober)
De tentoonstelling over de geschiedenis van de Hemriker werkkampen is op 5 september geopend door
wethouder Libbe de Vries.
Sinterklaas (14 november - 5 december)
Door de oplopende besmettingen wordt dit jaar de expositie gehouden zonder scholenbezoek.
Kerst van de zolder (6 december - 31 december)
Vanwege de lockdown mochten er bezoekers worden toegelaten.
Overige activiteiten:
het historisch album was een groot succes;
bij de Joodse begraafplaats is een informatie bord geplaatst (FOTO?). Groep 8 van OBS de Flecht heeft
voor haar eindmusical filmopnames in het museum gemaakt, een groot succes!
op 24 september, tijdens de tentoonstelling over de werkkampen, is een lezing door Jeanne Diele-Staal
gehouden over kinderen van NSB ouders. Jeanne, zelf kind van foute ouders, vertelde wat het betekent
om door het leven te gaan als kind van foute ouders.
Help Pake en Beppe de voorjaarsvakantie door!
deelname Kunstmarkt op 14 september en Open Monumentendag
deelname Jaarmarkt in Gorredijk
deelname Verhalenavond op 26 november. Deze hebben we helaas op het laatste moment moeten
cancellen in verband met coronabesmetting van de verteller. Wordt uitgesteld naar 2022.
tentoonstelling "Jongeren in het Museum" (samenwerkingsverband Museum Opsterlân en Code Hans) is
gestart in 2021. In verband met oplopende coronabesmettingen en uiteindelijk sluiting van het museum is
de tentoonstelling uitgesteld naar 2022.

6. Samenwerkingsprojecten
Op een aantal thema's is de samenwerking met andere locale en regionale partijen gezocht.
Eenmalige uitgave De Opsitter (magazine over historisch en cultureel erfgoed in Opsterlân).
Samenwerkingsverband tussen Historisch Beetsterzwaag, Damshûs en Museum Opsterlân.
Expositie "Tijdcapsule / Jongeren in het museum" (project JIM). Een samenwerkingsverband met
welzijnsorganisatie Code Hans.
Collectiebeheer archief. Inzetten van een tijdelijke medewerker die de musea in Joure, Dokkum,
Workum en Opsterlân gaat helpen met het collectiebeheer. Beschikbaar gesteld door subsidiegeld van
het Mondriaanfonds.

7. Bezoekers
Het effect van de corona maatregelen was duidelijk te merken in het bezoekers aantal. Dat is
teleurstellend en tegelijkertijd was het te verwachten.
Een overzicht van de bezoekersaantallen treft u aan in de bijlage.

8. Educatie
In 2021 is gestart met project JIM (Jongeren in het Museum). Vanuit de vraag: "hoe interesseren we jongeren
voor het museum" besloten Museum Opsterlân en Code Hans de handen ineen te slaan en jongeren zelf de
mogelijkheid te geven om een eigen expositie te organiseren. Het thema is bedacht en vormgegeven door de
jongeren zelf, waarbij ze in het maakproces zijn begeleid en gecoacht door een kunstdocent Gisanne
Hendriks van Kunsthuis SYB uit Beetsterzwaag.

9. Schenkingen en bruiklenen
Museum Opsterlân kreeg in 2021 een paar bijzondere objecten geschonken.
Augustus 2021
Een 20-tal kinderkleding objecten van o.a. kant en waarvan 7 objecten van sits daterend uit het einde van de
18e eeuw, afkomstig van de familie Faber. Zij woonden bij Schansburg. In 1812 werd Jacobus Faber
burgemeester van Gorredijk. De kinderkleding zat in een doos op de zolder en werd door de kinderen Faber
gedragen, vermoedelijk rond 1915.
Oktober 2021
De klokkenstoel bij de Mariakerk van Kortezwaag valt onder de Stichting "Alde Fryske Tsjerken", echter dit
valt buiten de doelstelling van de stichting. Tijdens de SA! Cultuurmarkt te Gorredijk is het juridisch
eigenaarschap overgedragen aan Museum Opsterlân. De klokkenstoel blijft fysiek staan waar het staat en
ook het onderhoud wordt door de Stichting Alde Fryske Tsjerken gedaan.
December 2021
Een merklap, ingelijst, van Folkert Annes Coehoorn en Aukje Tjeerds van den Brug. Zij waren de
voorouders van Tjeerd Coehoorn, de schenker van dit object, woonachtig in Zwitserland. Hij kreeg deze
merklap van een oudtante. Folkert Annes Coehoorn was veenarbeider, later landarbeider en leerde
Ferdinand Domela Nieuwenhuis kennen. Hij was een vurig aanhanger van hem. Folkert kende de
wantoestanden bij de veenarbeiders en ondersteunde de strijd tegen het alcoholisme. Hij volgde Domela
Nieuwenhuis in de sociaaldemocratische, later ook in de anarchistische beweging.
Een intarsiapaneel van hout, gemaakt door Douwe Akko Coehoorn. Douwe was gehandicapt en zat in
een rolstoel, woonde in Lippenhuizen. Het paneel is gemaakt rond 1940. Douwe maakte ook
geboortekaartjes. Hij is jong gestorven, op 22-jarige leeftijd.

10. Financiën
De exploitatie van het Museum stond in 2021 onder druk door Corona. Doordat het museum te maken heeft
gehad met verplichte sluitingen is het aantal bezoekers, achtergebleven. Hierdoor zijn ook de inkomsten
vanuit entreegelden en horeca inkomsten lager dan de begroting over het boekjaar 2021. Mede door de
COVID subsidies via de gemeente Opsterlân is het financiële exploitatiesaldo in lijn met de begroting.
Het in de jaarrekening opgenomen bedrag van € 6.000,= van de P.W. Janssenstichting is bestemd voor
museale aankopen.
Eind 2021 heeft het museum nog een schenking van € 3.000,= ontvangen van de Van Teyensfundatie. Deze
zal in 2022 worden ingezet ter dekking van de meerkosten van de inzet van externen.
In 2021 is naar aanleiding van een overleg besloten om de ontvangen lening van Teyensfundatie voor het in
stand houden van de Teyenszaal naar rato van de looptijd vrij te laten vallen ten gunste van het eigen
vermogen. De lening wordt in beginsel na 25 jaar kwijtgescholden, echter is gebleken dat ook tussentijds een
deel naar rato zal worden kwijtgescholden. De financiële positie (eigen vermogen) ultimo 2021 is voldoende.
Ondanks de Corona heeft het Museum de volgende inspanningen kunnen realiseren:
expositie Poppenhuizen;
expositie Verborgen verleden van de Hemriker werkkampen;
lezing 'Kind van foute ouders' door Jeanne Diele-Staal (Stichting Werkgroep Herkenning);
Open Monumentendag: thema "Mijn monument is jouw monument";
deelname Kunstmarkt in Beetsterzwaag;
deelname Culturele Markt in Gorredijk (Skâns)
Sinterklaas: thema "Pietengym"
"Kerst op zolder"
·

11. Vooruitblik
Er ligt een grote opgave voor het bestuur en de organisatie om van 2022 ondanks alles een mooi
museumjaar te maken en daar hebben we alle vertrouwen in. We zien met grote instemming dat
Museum Opsterlân een mooie dynamiek aan de dag legt in haar tentoonstellingsprogramma voor
2022. Dat zien we met nieuwsgierigheid tegemoet. Het is echter nog onzeker in welk tempo het
bezoek aan het museum zal herstellen. We gaan ervan uit dat we in de eerste helft van het jaar
langzaam aan verbetering zullen waarnemen in het bezoekersaantal.
Als visitekaartje op het gebied van erfgoed en beeldende kunst en als ontmoetingsplek voor diverse
doelgroepen draagt Museum Opsterlân bij aan de gemeentelijke beleidsdoelen om Opsterland een
sociale en leefbare gemeente te laten zijn voor inwoners, bezoekers en doelgroepen. Museum
vindt het belangrijk om letterlijk en figuurlijk toegankelijk te zijn voor iedereen en oog te hebben
voor de diversiteit van de samenleving en van onze (potentiële) bezoekers. Een van de
speerpunten is dan ook de installatie van het TIP servicepunt dat in het vernieuwde museum cafe
zal functioneren. Hiervoor is het noodzakelijk om nieuwe vrijwilligers te werven en op te leiden. Een
nieuw aanpak plan is in de maak en zal het eerste kwartaal worden uitgevoerd.
Verder zien we uit naar de onder de paraplu van Arcadia vallende tentoonstelling Stroomopwaarts
(1 mei - 10 juli 2022). Tijdens Stroomopwaarts toont het museum oude landkaarten en atlassen uit
de schatkamers van Tresoar die het veranderende landschap tussen 1700 en 1920 laten zien. Met
deze tentoonstelling trekken we samen op met Museum Heerenveen, Belvedere Museum, Museum
Dr8888 en Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde.

Bijlage 1 - bezoekersaantallen

museum bezoekers 2021

jan

feb

maart

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

tot. Bezoekers

13

5

295

Entree Volwassenen

€ 5,00

30

60

83

44

60

Entrée Kinderen t/m 12

€ 2,00

2

5

8

2

1

€-

63

108

99

86

100

MJK volwassenen
CJP

€ 4,00

Entree jongeren 12 t/m 18

€ 4,00

18
23

9

488
0

3

4

4

2

2

15

Entree groep meer dan 10 .p/p € 4,00

0

Scholen (incl. activiteiten)

0

overig

13

Tip

86

27

126

29

99

59

37

28

24

4

280

14

22

41

13

71

22

196

Entree Vrienden

€-

13

Opening tentoonstelling

€-

20

Rondleiding

€-

31

51
0

0

kwarta
al 1

0

0

0

0

kwarta
al 2

0

157

289

157

kwarta
al 3

275

258

204

822

kwarta
al 4

217

69

1.469

490

1.469

Bijlage 2 - inzet uren museum Opsterlân
inzet uren museum Opsterlan 2021

personen

aantal weken

uren/wk

coordinator

1

12

bestuur

3

balie

gesloten

geopend

uren

betaald

26

312

5,16%

52

12

1872

2

50

40

24

26

2080

bouwploeg

5

50

4

24

26

520

jurjen

1

50

4

24

26

200

overig

2

50

8

24

26

416

interim inhuur

311

aanvullende inzet 5%

332

Totaal aantal uren inzet

6043

omgerekend in fte (1800 uur op jaarbasis)

3,36

5,15%

