ACTIVITEITENVERSLAG 2017

START
Het nieuwe jaar is van start gegaan met de Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari.
Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst gaf de voorzitter Remmert Kerst een korte
terugblik over het jaar 2016 en een vooruitblik naar de activiteiten in 2017. Remmert
concludeerde dat 2016 een goed jaar was voor het Streekmuseum. De vele
activiteiten waaronder het onderhouden van de vaste collectie, de twee
tentoonstellingen en diverse workshops droegen goed bij aan het laten zien van het
dagelijks leven van vroeger. Het Streekmuseum is ook goed op weg om de
doelstelling zoals geformuleerd in de Strategie tot 2020 te realiseren nl. “Het
Streekmuseum te zijn voor Bodegraven-Reeuwijk met zijn kernen en de omliggende
streek”.

BESTUUR
Het bestuur is regelmatig bij elkaar gekomen. Door het vertrek van onze
gewaardeerde secretaris Leen Louwerse is deze positie vacant.

VRIJWILLIGERS, COLLECTIE EN BEZOEKERS
Het Streekmuseum steunt in feite 3 op drie hoofdpijlers: Vrijwilligers, Collectie en
Bezoekers. Daarnaast zijn natuurlijk de donateurs zeer belangrijk.
Het Streekmuseum heeft ongeveer 65 vrijwilligers die het museum beheren,
ontwikkelen en draaiende houden. Belangrijk zijn hierbij ook de twee
tentoonstellingen die gepland zijn voor 2017:
-‐
-‐

“Resultaat van Naald en Draad”
“Poppenhuizen als Pronkjuwelen”

Bezoekers komen individueel maar ook in groepen waaronder vooral scholen. Voor
de onderbouw van de basis school bieden wij een gevarieerd en leerzaam
carrouselprogramma aan.
Regelmatig heeft het museum mooie nieuwe aanwinsten verkregen.

COMMUNICATIE
Het bestuur hecht sterk aan goede communicatie, zowel intern naar de vrijwilligers
als extern.
Voor de interne communicatie wordt vooral een bulletin “ Turfje “ gebruikt dat voor en
door vrijwilligers gemaakt wordt en enkele malen per jaar verschijnt. Voorts was er
in 2017 aan het einde van ieder kwartaal een afsluiting met vrijwilligers waarbij de
voorzitter de resultaten met de vrijwilligers bespreekt. Voor de externe communicatie
naar onze Donateurs zijn enkele Nieuwsbrieven verstuurd. De laatste afgelopen jaar
was in december 2017 en deze verscheen voor het eerst in kleur. Daar zijn we trots
op. Onze PR medewerkster heeft hier een belangrijke bijdrage gegeven. Zij
onderhoudt ook goede contacten met de regionale en lokale pers en post informatie
op relevante recreatieve websites.
Tot slot is er veel informatie verspreidt via flyers, posters, e-mail en sociale media.

LIJST VAN ACTIVITEITEN IN 2017
7 januari

Nieuwjaarsborrel vrijwilligers

18 maart

Vrijwilligersuitje

1 april

Opening seizoen 2017 + tentoonstelling ‘resultaat van naald en draad’

5 april

Donateursavond in de Brug

17 april

Paas activiteit voor kinderen

13 mei

Demonstratie amigurumihaken

17 juni

Demonstratie kantklossen + kinderactiviteit

15 juli

Demonstratie Quilten

2 sept

Opening tentoonstelling Poppenhuizen

9 sept

Open monumentendag

27 sept

Lezing Meidenkist

29 sept

Demonstratie poppenhuismeubeltjes- vloeren + miniatuurboekjes
maken

28 okt

Maand van de geschiedenis (aanvullen fotocollectie)

29 okt

Maand van de geschiedenis (aanvullen fotocollectie)

11 nov

Demonstratie poppenhuismeubeltjes + vloeren + miniatuurboekjes
maken

26 nov

Einde seizoen 2017.

SLOTOPMERKING
Bovenstaande activiteiten zijn tot stand gekomen door een goede samenwerking
en inzet van bestuur en vrijwilligers. Het Streekmuseum is een actieve organisatie
waar bestuur en vrijwilligers proberen zo veel als mogelijk zelf te doen. Dit geeft
grote betrokkenheid, motivatie en lage kosten.
Namens het bestuur:
Remmert Kerst
Addy Vos
Ineke Post
Vacant
Jan van Esschoten
Janny van Kippersluis
Corrie Perdijk

voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
secretaris

