Jaarverslag van activiteiten 2014
Inleiding.
Voor 2014 kunnen we terugblikken op een geslaagd museumjaar. De opening na de winterstop
begon goed met vele bezoekers in het voorjaar. De jaarlijkse wisselexpositie ondergebracht in het
Tuta Natura kabinet bleek ook in 2014 een succes te zijn. De wisselexpositie stond in 2014 in het
teken van de vondsten gedaan tijdens de expeditie in 2013 in Solnhofen. De voorbereiding en
realisatie van natuurhistorische presentaties voor de bovenbouw van basisscholen was ook in 2014
weer een structurele activiteit van onze stichting. Het bestuur streeft ernaar om deze presentaties
een permanent karakter te geven. Conservering van natuurlijk erfgoed is onze passie. Dankzij de
inzet van al onze vrijwilligers, sponsoren, museumvrienden en de adviseurs wordt dit werk mogelijk
gemaakt. Graag bedank ik namens het bestuur alle direct en indirect betrokkenen heel hartelijk en
kijk met u uit naar een geslaagde voortzetting in 2015.
Namens het bestuur,
Hans Piek, voorzitter.

Bestuur 2014.
Yvonne van Dijk en Rob Segers hebben afscheid van het bestuur genomen en zijn respectievelijk
vrijwilliger en adviseur voor onze stichting geworden. Henri de Koning is toegevoegd als bestuurslid
en voert activiteiten uit m.b.t. vrijwilligers en public relations. Als vrijwilliger is Bonne van Dekken
toegetreden. Bonne zal ons ondersteunen met technische zaken. Het bestuur is in 2014 vijf keer in
vergadering bijeen geweest.

Bibliotheek.
De collectie boeken van het museum is in 2014 ongewijzigd.

Persnieuws.
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Het museum heeft op diverse websites en kranten activiteiten gepubliceerd m.b.t. de deelname aan
een aantal markten.

Bankrekening stichting.
Ongewijzigd.
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Faciliteiten.
Tijdens de winterstop 2013 is hard gewerkt om de volgende zaken te regelen:









Het prepareren van fossielen uit Solnhofen.
Het maken van een poster voor het aantrekken van vrijwilligers.
Voorbereidingen voor deelname aan markten.
Ontwerp van een vlag.
Het maken van fietsrekken.
Ontwerp van een nieuwe flyer.
Ontwerp van een nieuwe website.
Het maken van kliklijsten op de voorgevel van het museum.

Wisselexpositie in 2014.
De wisselexpositie van 2014 was gewijd aan het thema zeeleven en ingericht met objecten
verzameld tijdens de Solnhofen expeditie. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de expositie van
koralen, zowel fossiel als recent materiaal.

Financiële rapportage 2014.
Deze informatie vindt u op de website onder “Informatie” - “ANBI verantwoording” in PDF formaat.

Beleidskader.
Deze informatie vindt u op de website onder “Informatie” - “ANBI verantwoording” in PDF formaat.

In 2014 hebben we in totaal 300 bezoekers in het museum mogen ontvangen. Tevens zijn een aantal
groepen bezoekers ontvangen. Het groepsbezoek begint meer en meer populair te worden. De
groepsbezoekers ontvingen naast een rondleiding in het museum tevens een wandeltocht door de
lokale uiterwaarden waarbij de flora en fauna in het brandpunt van de belangstelling stond.
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Bezoekers.
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Museum rooster 2014.
Voor de bemensing van het museum is een nieuw werkschema opgesteld voor 2014.

Borden bewegwijzering museum.
De borden voor de bewegwijzering naar het museum zijn inmiddels geplaatst. Hiermee is weer een
verbetering aangebracht voor de bereikbaarheid van ons museum.

Projecten.
De volgende projecten zijn reeds uitgevoerd of opgestart:


Ordening van objecten in de ladenblokken van Naturalis.



Er is een paleo expeditie georganiseerd door het bestuur naar Zuid Engeland.



Voorbereidingen en uitvoering van presentaties bij scholen.



Het aanbrengen van drainagepijpen onder het terras van het museum om regenwater
beter af te laten vloeien.

Sponsors.
De stichting kon zich in 2013 verheugen in 14 sponsors.
Museumvrienden.

Pagina 3 van 4

De stichting had in 2013 maar liefst 51 museumvrienden.
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Workshop fossielen prepareren.
De stichting heeft in 2014 geen workshop georganiseerd.

Objecten in bruikleen.
In 2014 hebben we een afgietsel van een kleine Ichtyosaurus uit Dorset in
bruikleen kunnen verwelkomen.

Aankoop objecten.
In 2014 zijn de volgende objecten aangekocht en geëxposeerd:




Slangster in matrix, fossiel materiaal afkomstig uit Dorset.
Ammonieten en mollusken in matrix, fossiel materiaal afkomstig uit Frankrijk.
Drie geprepareerde krokodillen, recent materiaal afkomstig uit Egypte.

Aankoop boeken.
In 2014 zijn boeken ingekocht voor verkoop in de museumshop en voor verkoop op markten.

Deelname aan evenementen.







Deelname aan markten.
Lezing “Reis door de Tijd” in het Stroomhuis te Neerijnen.
Lezing “Reis door de Tijd” in het Informatiecentrum te Heerewaarden.
Evenement “Beleef de Waal”, een informatieve en doe- dag over de Waal en haar oevers.
Deelname aan vrijwilligersmarkt in Tiel.
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De stichting heeft in 2014 deelgenomen aan de volgende evenementen:

Stichting "DUDLEY'S HERITAGE FOUNDATION"
"Natuurhistorisch Museum de Oersprong”
Waalbandijk 12
4181 AN Waardenburg

www.museumdeoersprong.nl
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info@museumdeoersprong.nl
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