Jaarverslag van activiteiten 2019.
Inleiding.
Het bestuur en de overige vrijwilligers kijken terug op een bijzonder geslaagd jaar voor onze
stichting en museum. Bij de opening van het seizoen 2019 op 7 april was de expositie
ingrijpend gewijzigd. Het Tuta Natura kabinet was ingericht met bruikleen fossielen en
mineralen uit de collectie van bestuurslid Rien Bouman. Daarnaast is het semi-permanente
rariteitenkabinet in gebruik genomen waarbij een goed beeld ontstaat op welke wijze
natuurhistorische musea zijn ontstaan in de voormalige koloniale periode. Ook de replica van
de nieuw verworven ichthyosaurus kreeg veel aandacht van de bezoekers. Het
aangebrachte kleine planetarium en de permanente microscoop projectie bleken een schot
in de roos te zijn. Evenals 2018 heeft onze stichting een groot aantal markten bezocht
waarbij de deelname aan de kersenmanifestatie in Wadenoyen wederom een hoogtepunt
was. In samenwerking met consultants van Erfgoed Gelderland is onze compleet vernieuwde
website in gebruik genomen. In 2019 heeft een delegatie van B&W van de Gemeente WestBetuwe ons museum bezocht; tijdens dit bezoek is uitvoerig ingegaan op de publieke taken
die we als museum hebben. Het bestuur van onze stichting DHF ziet haar activiteiten
gestaag groeien, de belangen steeds meer geconsolideerd en niet onbelangrijk met een
goed herkenbare maatschappelijke taak. Met elkaar zijn we er trots op een bijdrage te
kunnen leveren aan de conservering van natuurhistorisch erfgoed.
Graag wil ik een blijk van waardering uitspreken voor iedereen die een bijdrage heeft
geleverd voor dit uitstekende museumjaar.
Namens het bestuur,
Hans Piek, voorzitter.
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Bestuur en vrijwilligers 2019.
De samenstelling van het bestuur en vrijwilligers heeft in 2019 geen verandering ondergaan. Het
bestuur heeft vijf keer vergaderd.
Inzet door vrijwilligers.
Website: 50 uur.
PR activiteiten: 100 uur.
Markten: 110 uur.
Bestuursvergaderingen: 40 uur.
Secretariaat: 30 uur.
Diverse gesprekken/contacten: 50 uur.
Overig advies: 40 uur.
Voorbereiding expositie: 120 uur.
Bibliotheek.
De collectie boeken van het museum is in 2019 ongewijzigd.
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Persnieuws.
Het museum heeft op diverse websites en kranten activiteiten gepubliceerd m.b.t. de deelname aan
een aantal markten.
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Bankrekening stichting.
Ongewijzigd.
Faciliteiten.
Tijdens de winterstop 2018 is hard gewerkt om de volgende zaken te regelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereiding herinrichting Tuta Natura kabinet.
Voorbereidingen voor deelname aan markten.
Voorbereiding expositie rariteiten kabinet.
Voorbereiding expositie planetarium.
Voorbereiding expositie ichthyosaurus.
Voorbereidingen voor nieuwe trap.
Het verven van de toiletruimte en gang van het museum.
Realiseren permanente trap in museum.
Ontwikkeling van nieuw logo.
Opstellen museumrooster.

Wisselexpositie in 2019.
De wisselexpositie in het kabinet Tuta Natura bestond in 2019 uit de expositie van bruikleen objecten
afkomstig van bestuurslid Rien Bouman.

Financiële rapportage 2019.
Deze informatie vindt u binnenkort op de website onder “ANBI” in PDF formaat.
De jaarstukken zijn door het bestuur goedgekeurd en getekend.
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Beleidskader.
Deze informatie vindt u op de website onder “ANBI” in PDF formaat.
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Bezoekers.
In 2019 hebben we 150 bezoekers in het museum mogen ontvangen. Tevens zijn een aantal groepen
bezoekers ontvangen. Het groepsbezoek begint meer en meer populair te worden.
Museum rooster 2019.
Voor de bemensing van het museum is het rooster 2019 gebruikt.

Borden bewegwijzering museum.
Ongewijzigd.

Projecten.
De volgende projecten zijn reeds uitgevoerd of opgestart:
•

Bezoek van bestuur en vrijwilligers aan Naturalis.

•

Voorbereidingen en uitvoering van besprekingen met IPPON.

•

Voorbereiding en uitvoering NLDoet

•

Deelname aan markten.

•

Deelname aan educatief evenement getiteld “Fossielen in Beleving”.

•

Deelname aan besprekingen mbt aanbrengen weg naar museum voor toegang gasten met
beperking.
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Jaarverslag van activiteiten 2019.
Sponsors.
Geen wijzigingen.
Museumvrienden.
De stichting had in 2019 maar liefst 25 museumvrienden.
Workshop fossielen prepareren.
De stichting heeft in 2019 een workshop in Dreumel georganiseerd.
Objecten in bruikleen.
In 2019 hebben we het wisselkabinet Tuta Natura ingericht met objecten van Rien Bouman,
Nieuwe objecten.
In 2019 is uitsluitend de replica van de ichthyosaurus door ruiling verkregen
Nieuwe boeken.
In 2019 zijn geen nieuwe boeken verworven.
Donaties.
Voor 2019 waren er geen nieuwe donaties.
Schenkingen.
In 2019 waren er geen nieuwe schenkingen.
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Jaarverslag van activiteiten 2019.
Deelname aan evenementen.
De stichting heeft in 2019 deelgenomen aan de volgende evenementen:
•

Deelname aan markten.

Stichting "DUDLEY'S HERITAGE FOUNDATION"

"Natuurhistorisch Museum de Oersprong”
Waalbandijk 12
4181 AN Waardenburg

www.museumdeoersprong.nl
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