Jaarverslag Vriendenbestuur 2019
Op 1 januari 2019 zijn we overgegaan op een nieuw programma voor de
vriendenadministratie. Dit is vlekkeloos verlopen en bevalt goed.
We starten in 2019 met het vrijwilligersuitje op 8 en 9 februari naar Mechelen deze
keer. Een heel gezellig weekend voor allen die zich ieder jaar weer vol enthousiasme
inzetten voor ons museum.
Op 23 februari 2019 waren we in de Klameare bijeen voor de Jaarvergadering van de
Vriendenkring. Deze vergadering werd bezocht door ruim 100 vrienden.
Na de lunch gingen we naar het museum waar onze (wederom) succesvolle tijdelijke
expositie “Geschenk uit de Hemel” werd geopend.
Het bestuur van de Vriendenkring heeft 7 keer vergaderd.
Net als de voorgaande jaren zijn we actief bezig geweest met het werven van nieuwe
vrienden. Dit resulteerde in 26 nieuwe vrienden. Die we van harte welkom heten.
Echter door allerlei oorzaken daalde het vriendenaantal 2019 toch met ruim 200.
Maar we zijn blij met alle trouwe vrienden die ons steunen.
In 2019 was een van de speerpunten het klimaat neutraal maken van het museum.
Daarin zijn al vele stappen gezet en dit heeft inmiddels al geresulteerd in het
reduceren van de energienota van het museum met 20%.
Sinds begin deze maand is het glazen dak vervangen door isolatiepanelen en worden
er binnenkort zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen zijn grotendeels bekostigd
door de Vrienden. Hulde.
In 2019 zijn er 3 digitale Nieuwsflitsen verstuurd. Hierin melden we u tussentijds (dus
tussen het verzenden van de beide nieuwsbrieven door) nieuwtjes uit het museum.
Op 15 juni vond onze jaarlijkse vriendenexcursie naar het Singer Museum in Laren
plaats. 35 vrienden namen deel aan deze zeer geslaagde excursie.
Op zondagmiddag 4 november genoten we met ruim 120 aanwezigen van het najaar
concert verzorgd door het popkoor Hege Hakken uit Heeg en het saxofoon kwartet
Saxemm. Het was een fijne muzikale bijeenkomst waar we met z’n allen enorm van
hebben genoten.
Verder organiseerde het museum 2x een “zolder verkoop” tijdens de Workumer
zomer en winterfair.
Tijdens de winterfair was er een vertelavond in het museum, in navolging op de
succesvolle vertelavond tijdens het culturele hoofdstadjaar 2018.

De gezellige en zeer geslaagde vrijwilligersavond was dit jaar op 30 november.
Ook in 2019 was er veel aandacht voor ons educatieprogramma voor de jeugd. We
namen afscheid van educatief medewerkster mevrouw Vera Damhuis en
verwelkomden als haar opvolgster mevrouw Afke Hepkema. Gedurende het jaar
ontving het museum weer vele basisschoolleerlingen voor een inspirerende ochtend
of middag. Tijdens de schoolvakanties konden kinderen op vertoon van Pake en
Beppe gratis het museum bezoeken.
Op zondag 10 november was in ons museum de officiële opening van de
weekendschool Súdwest-Fryslân, locatie Workum. Dit is een gemeentelijk project
voor scholieren van groep 7 en 8 die om verschillende redenen wel wat extra
uitdaging en plezier kunnen gebruiken. Ze krijgen les van gastdocenten in theorie en
praktijk en maken kennis met verschillende beroepen. De weekendschool is gratis
(betaald door sponsoren) de lessen zijn 2x per maand op zondagmiddag en duren tot
eind juni, waarna ze een diploma krijgen.
Tot slot nog enkele cijfers over het afgelopen jaar:
De bijdrage van de Vriendenkring aan het museum werd in 2019 besteed aan het
verduurzamen van ons museum. Het aantal vrienden bedroeg het afgelopen jaar
1779.
Het bezoekersaantal aan ons museum was in 2019 ruim 36.500. Ruim 5.000 minder
dan het culturele hoofdstadjaar 2018. Dit was geheel conform onze verwachtingen.
Er zijn momenteel 50 vrijwilligers werkzaam in het museum.
Het museum was het afgelopen jaar geopend de eerste week van januari en daarna
van 14 februari tot 31 december.
Voorts werd er besloten dat het museum in het vervolg alle dagen geopend is van 10
tot 17 uur. Behalve op zondag dan van 13 tot 17 uur.
En uitgezonderd natuurlijk de jaarlijkse sluiting van begin januari tot half februari.
De volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 27 februari 2021.
Iet de Jager-Kooistra
Secretaris.

