Jaarverslag 2020- beheerders
Bouw kapberg:

In april 2020 is er gestart met de bouw van ons bezoekerscentrum de “ kapberg”
In november 2019 was het betonnen fundament al gestort.
In april heeft de firma Houtstaal de 4 grote palen geplaatst die de basis vormen van de
kapberg. Vervolgens is door 2 werknemers van HB Bouw de rest van het pand
geplaatst.
De beheerders zijn in deze maanden erg druk geweest met het begeleiden hiervan.
Zoeken en kopen van apparatuur en inrichting.
Een aantal vrijwilligers en de beheerders hebben de afwerking gedaan, zoals behangen
en schilderen van het pand binnen. Toilet en keuken is geïnstalleerd door eigen
mensen.
Het streven was half juni klaar te zijn en dat werd eind juni.
Het museum kon ook pas vanaf dat moment weer open op afspraak, dus dat kwam
mooi uit.

In 2019 heeft het museum zich aangesloten bij “Rustpunt”
De fietser of wandelaar kan rust houden bij een Rustpunt. Er is toilet, koffie, thee en
eventueel wat lekkers.
De kapberg heeft in 2020 als Rustpunt gefungeerd. Bij de kapberg is een mooi terras,
waar men veilig buiten kon zitten.
De beheerders runden het Rustpunt, waar toch best veel fietser en wandelaars op af
kwamen. Koffie/ thee met krentenmik voor 2,50.
Dit aantal verkopen was een kleine maar schrale troost voor het slecht gedraaide
museumjaar van 2020

Samenwerking met Esdégé-Reigersdaal:
De beheerders zijn in juli 2020 een samenwerking
aangegaan met Esdégé-Reigersdaal.
Zij hebben een speciale groep cliënten in hun project
Fetura. Dit zijn veelal jonge cliënten met een licht
verstandelijke beperking en wat gedragsproblematiek.
Via Fetura kunnen ze dagbesteding en vooral
werkervaring opdoen.
Het erf van museumboerderij West-Frisia is op vrijdag
een werkplek voor een aantal van deze jongeren.
Er worden klussen gedaan, zoals hekken plaatsen en
schilderen. Er is bijvoorbeeld geholpen in de tuin, waar
nodig. Appels en peren geplukt en een stal opgeknapt.
De kosten van deze klussen worden gedekt door Esdégé-Reigersdaal.
Dit is een mooie samenwerking. De jongeren vinden het geweldig leuk bij het museum.
Er worden klussen gedaan, waar niet altijd tijd of geld voor is.
Bezoekers aantallen:
Tijdens dit seizoen was het museum alleen te bezoeken op afspraak. Dit i.v.m. Corona
maatregelen.
Aantallen: Zie financieel jaarverslag
Groepen:
I.v.m. Corona hebben wij in 2020 practisch geen groepen kunnen ontvangen.
1 x een familie met lunch
1 x een kleuterklas
Inkomsten uit verkoop koffie/thee en krentenmik en lunch:
Omdat veel mensen op pad waren met de fiets heeft het museum dit seizoen wel meer
aanloop gehad van koffiedrinkers. Het Rustpunt werd goed gebruikt.
Educatie:|
In 2020 is door de Corona geen belangstelling geweest vanuit scholen. Er kon en mocht
ook niks. Het museum heeft nog wel de basisscholen uit de gemeente benaderd of er
behoefte was aan een buitenplek waar de kinderen een soort schoolreisje konden
hebben. Daar is geen gebruik van gemaakt, wegens angst op besmetting
Exposities:
I.v.m. Coroona is er in 2020 geen tijdelijke expositie geweest. Omdat alles op afspraak
moest, loonde het niet om dat te realiseren.
PR en communicatie:
In 2020 heeft de museumboerderij in lokale kranten gestaan i.v.m. De bouw van onze
bezoekersruimte “de kapberg
Betaalde pr:


50 plus krant



Museumkrant Noord- Holland

We werken met 2 partijen samen:
- Holland Boven Amsterdam
- Opmeer Gewoon Anders
Verder wordt ons museum vermeldt op diverse sites.
Markten:
In 2020 heeft het museum op geen enkele markt gestaan i.v.m. Corona.
Werkgroepen:
I.v.m. De veiligheid in dit Corona jaar zijn er geen bijeenkomsten geweest van de
werkgroepen.
Vrijwilligers:
In 2020 is er geen afval of toename geweest van onze vrijwilligers.
We hadden:
17 rondleiders
2 invallers rondleiden
4 tuinmannen
4 klussers
12 diversen ( voor specifieke taken buiten rondleiden om)
Vrijwilligersbijeenkomsten:
Door de Corona zijn er in 2020 geen bijeenkomsten geweest.
Klussen/ reparaties:
* Schilderen: Voorramen en dakgoten
* In oktober is het mos van 1 zijde van het rieten dak verwijderd
Tuin onderhoud:
Zoals elk jaar is er gesnoeid.
Tuinonderhoud is gewoon doorgegaan met onze tuinploeg.
Alles is buiten, dus was i.v.m. Corona veilig.
Door de bouw en aanleg van de aansluitingen septic tank en leidingen, was er veel
schade aan de tuin. In de loop van het jaar is dit geheel hersteld door onze vrijwilligers
en beheerders zelf.
Er is een nieuwe handmaaier aangeschaft.
Brandveiligheid:
Controle van de brandblussers gehad.
Verwarmingsinstallaties:
Er was verwacht dat in 2020 een nieuwe CV geïnstalleerd zou moeten worden, maar na
onderhoud bleek hij nog even door te kunnen.

Beveiliging:
De beveiliging is voortgezet met Regioconrol. De overeenkomst is wel aangepast.

Ze komen niet meer elke nacht controleren. Alleen als het alarm afgaat.
Aanwinsten museum stukken;
Geen nieuwe aanwinsten in 2020
Uren besteed aan het museum door beheerders:
Door de bouw van de kapberg is daar veel tijd in gestoken door de beheerders.
Ook zelf veel gedaan aan de inrichting e.d.
Aan echte museumzaken is in 2020minder tijd besteed i.v.m. Corona
Aanbevelingen verbeteringen in stand houding collecties:
Geen aanbevelingen
Samenwerkingen andere partijen:
In 2020 zijn er verder geen samenwerkingen geweest
Rabo Clubkas Campagne:
In 2020 heeft het museum door miscommunicatie helaas niet meegedaan aan de Robo
Clubkas Campagne, nu als Rabo Clubsupport.
NL Doet:
In 2020 is NLDoet niet doorgegaan i.v.m. Corona
“Zomertijd” Opmeer:
Er was geen Zomertijd Opmeer in 2020
Westfriese Beursvloer:
Er was in 2020 geen Westfriese beursvloer
Activiteiten:
In 2020 had het museum i.v.m. Corona geen enkele extra activiteit.
Normaal een aantal markten en festiviteiten, die nu dus niet zijn doorgegaan en het
museum altijd veel bezoekers in inkomsten oplevert.
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