Jaarverslag 2020

1. Inleiding
Het jaar 2020 stond helaas in het teken van de Covid-19 pandemie.
De Persconferentie van het kabinet in maart had voor ons museum ingrijpende gevolgen,
t.w. sluiting voor bezoekers vanaf 13 maart 2020.
Uiteindelijk kon ons museum, onder strikte naleving van het protocol van de Museumvereniging, over het totale jaar 4.003 bezoekers, incl. scholen ontvangen (in 2019 8.458 incl.
scholen).
Toen musea weer mochten openen hebben wij de mogelijkheden onderzocht, met name
waar het de bezetting door receptiemedewerkers betrof. Hieruit bleek dat alleen
weekendopening mogelijk was, wat tot onze vreugde plaatsvond vanaf 18/19 juli.
Er is hard gewerkt aan de aanpassingen in de binnenruimten van het museum voortvloeiende uit de “Handleiding opening museum en werken ten tijde van corona”. Los van de
looproutes, luchtverversing, twee slottijden van max. 20 volwassenen (v.a. 13 jaar), enz.,
trad in het najaar het online reserveringssysteem in werking, alsmede de verplichting tot het
dragen van mondkapjes. Helaas moest het museum vanaf 15 december weer sluiten.
De weekenden werden goed bezocht, bezoekers waren heel blij dat het museum weer open
was, met daarnaast de extra kinderactiviteiten.
Gelukkig is de financiële situatie van de Stichting Geologisch Museum Hofland gezond, er is
sprake van een gering tekort in de exploitatie. Het museum beschikt over de nodige reserves
en er zijn geen medewerkers in loondienst. Daarbij hebben wij in 2020 enkele subsidies
aangevraagd en ontvangen.
Het medewerkersbestand, dat op een aantal terreinen behoefte had aan versterking is in de
loop van 2020 toch nog aangevuld met 7 medewerkers, daarnaast vertrokken er 9 medewerkers. Het totaal bestand ultimo 2020 is 88 medewerkers. Het museum prees zich altijd al
gelukkig met zijn betrokken, capabele en gemotiveerde vrijwilligers, maar zeker in 2020
bleek dat zelfs tijdens de sluitingsperiode onze vrijwilligers actief bleven om extra onderhoud
te plegen aan het museum, incl. aanpassing van de Vaste tentoonstelling, het vervangen van
de Wisseltentoonstelling en verfraaiing van de winkel.
De nieuwe Wisseltentoonstelling over ertsen onder de titel “Honger naar metalen” was medio
december gereed. Helaas was het niet mogelijk, gezien de sluiting, om hier enige aandacht
aan te geven, behalve dat dit op de website bekend werd gemaakt. Deze tentoonstelling
volgt op de tentoonstelling “Een fatale inslag” die zeer enthousiast door de bezoekers is
ontvangen.

2

2. Bestuur
2.1 Vergaderingen en bijeenkomsten
De enige bijeenkomst die in dit coronajaar kon worden gehouden was de gecombineerde
Medewerkers/Nieuwjaarsbijeenkomst van dinsdagavond 7 januari 2020. Er werd
teruggeblikt op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, waarop een gezellig samenzijn
volgde.
Het bestuur vergaderde 9 maal, daarnaast heeft het Dagelijks bestuur (Gert Bosscher,
Helmi Kranenburg, Lenie Vogelenzang de Jong) 9 maal video-overleg gepleegd om de
lopende zaken door te nemen, inclusief de voorbereidingen van de Mededelingen aan de
medewerkers.
2.2 Museumbezoek
Zoals onder de Inleiding uiteengezet bedroeg het bezoekersaantal, incl. scholen, over 2020
totaal 4.003. Na 13 maart was het niet meer mogelijk om scholen te ontvangen van zowel
het basis als het voortgezet onderwijs. Zie verder onder hoofdstuk 5.1.
2.3 Financiën
De cijfers 2020 zijn sterk beïnvloed door de corona situatie. Door noodgedwongen sluiting
zijn de bezoekers aantallen sterk gedaald en daarmee de opbrengsten van entree, scholen,
verkoop winkel en opbrengsten atelier. Gelukkig hebben we nog wel extra subsidies
ontvangen.
Het totaal van de inkomsten bedroeg € 65.191,-, aanzienlijk lager dan begroot € 71.600,Door o.a. investeringen in nieuwe tentoonstellingen waren de kosten € 72.284,- en daarmee
iets lager dan begroot € 73.150,-. Van de in het verleden opgebouwde reserves hebben we
€ 6.181,- laten vrijvallen. Daarmee is het eindresultaat uitgekomen op een klein tekort van
€ 912,-.
De liquiditeiten van het museum zijn ruim voldoende. Daardoor konden we dit moeilijke jaar
goed doorkomen.
2.4 Samenstelling bestuur en adviesraad eind 2020
Het bestuur van de Stichting Geologisch Museum Hofland is als volgt samengesteld:
De heer Gert Bosscher, voorzitter
Mevrouw Lenie Vogelenzang de Jong, secretaris
De heer Ruud Kreijger, penningmeester, regulier afgetreden 13 maart 2020
De heer Jan van Muiswinkel, penningmeester, benoemd per 6 mei 2020
Mevrouw Helmi Kranenburg, bestuurslid
De heer Ruud Kreijger vervulde van 15 april 2013 tot 13 maart 2020 de functie van
penningmeester. Wij zijn Ruud zeer erkentelijk voor zijn inbreng in het bestuur.
De samenstelling van de Raad van Advies als volgt:
Prof. Dr. G.J. Boekschoten (em. hoogleraar paleontologie VU Amsterdam)
Prof. Dr. J.W.F. Reumer (publicist; em. hoogleraar paleontologie Univ. Utrecht)
Prof. Dr. A. S. Schulp (paleontoloog; conservator museum Naturalis)
Prof. Dr. G.J. van der Zwaan (em. Rector Magnificus Univ. Utrecht; em. hoogleraar
biogeologie)
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Eind 2020 is door het bestuur gevolg gegeven aan het voornemen om met de leden van de
Raad van Advies om tafel te gaan, teneinde met elkaar de samenwerking en taak van de
Raad door te spreken. Deze afspraak zal, naar het zich nu laat aanzien, op 11 mei 2021
plaatsvinden.

3. Receptie en museumwinkel
Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geweest voor het museum.
Het feit dat wij op vrijdag 13 maart onze deuren moesten sluiten vanwege de coronapandemie had niemand kunnen voorzien. Met alle regels in acht nemende zijn wij op 18 juli weer
beperkt geopend. Bezoekers kunnen via een online reservering een tijdslot voor het museum
reserveren en gedurende anderhalf uur het museum bezoeken. Mede dankzij de inzet van
de receptiemedewerkers hebben toch nog een groot aantal bezoekers van het museum
kunnen genieten. Helaas moesten wij op 19 december jl. wederom de deuren sluiten.
Op het bestand van de receptiemedewerkers heeft de pandemie ook invloed gehad.
In maart 2020 hebben 4 collega’s besloten hun werkzaamheden voor het museum te
beëindigen en 1 collega heeft sinds 13 maart niet meer gewerkt. Van de in totaal 16
receptiemedewerkers zijn er dus 5 uitgevallen. Gelukkig geeft het spandoek op het zijhek
nog steeds resultaat en hebben zich 4 nieuwe medewerkers aangemeld. Twee daarvan zijn
al ingewerkt en de andere 2 moeten nog starten met het inwerktraject.
De tijdelijke sluiting heeft ook een positieve kant gehad, in de eerste periode is de winkel
geheel gerenoveerd, een grote schoonmaak en verfbeurt hebben het geheel een frisse
aanblik gegeven.
De winkelomzet, nog steeds een belangrijke bron van inkomsten voor het museum, heeft
fors te lijden onder de beperkte opening en tijdelijke sluiting van het museum. Dit betekent
dat de winkelomzet 2020 t.o.v. 2019 een daling van 50% vertoont.
Ook met de start van 2021 is het museum vanwege de pandemie gesloten. Zodra de deuren
weer open mogen zullen wij voortgaan met de beperkte openstelling en online reserveren in
de weekends.

4. Museale commissie
Samenstelling
Bij het begin van het jaar telde de commissie 22 leden, aan het eind van het jaar 22 leden.
De fossielenwerkgroep telt nu 3 leden. Er meldden zich 3 kandidaat-medewerkers, waarvan
er één van een medewerkerschap afzag. Drie medewerkers namen afscheid.
Vergaderingen
De commissie vergaderde 5x in 2020, 1x per maand. Vanwege de covid 19 pandemie
kwamen 7 vergaderingen te vervallen en werden vervangen door een Muscom-moment
waarbij medewerkers per email gedurende een week onderwerpen konden inbrengen.
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Collectiebeheer
Er zijn in 2020 weer diverse schenkingen binnengekomen, o.a. waaronder de collectie
Hilversum en een collectie windrozen. Via de Canadese Geologische Dienst hebben wij een
Acasta-Gneis ontvangen, afkomstig van het oudste gedateerde gesteente op aarde. De
verzekering van de museumcollectie is tegen het licht gehouden.
Vaste Tentoonstellingen
De vaste tentoonstelling wordt voortdurend waar nodig en mogelijk aangepast en verbeterd.
In 2020 is de vaste tentoonstelling Geschiedenis van het Leven uitgebreid en aangepast aan
nieuwe inzichten. De Geschiedenis vangt nu aan met de Oerknal, besteedt aandacht aan
ontstaan van het zonnestelsel en de eigenschappen van de jonge aarde in een zestal
panelen. De dioramakast Ordovicium/Siluur is gesplitst in één voor het Ordovicium en één
voor het Siluur. De dioramakast Tertiair is gesplitst in Paleogeen en Neogeen. Er zijn dus
twee nieuwe diorama’s bijgekomen, die net als de overige diorama’s, zijn gemaakt door Vista
Natura (Hans Brinkerink). Er zijn twee nieuwe hoekvitrines geplaatst en verlichting is
aangepast. Door het herpositioneren van de kasten is de kinderhoek veel ruimer geworden
en zijn de werkbladen en kastjes vernieuwd
Er zijn nieuwe teksten geschreven voor iedere geoperiode. In 2021 zullen nog een aantal
kleinere aanpassingen worden gedaan aan de inhoud van de vitrinekasten.
Wisseltentoonstelling
Het thema van de wisseltentoonstelling in 2020 was ‘Een fatale inslag. Ruimte voor nieuw
leven’ over de massa extinctie op de Krijt-Paleogeen grens. Deze is in december vervangen
door de wisseltentoonstelling “Honger naar metalen” die in heel 2021 te zien zal zijn.
Minitentoonstellingen
Ook zijn er in 2020 zijn er 2 minitentoonstellingen ingericht over de volgende onderwerpen:
Oude werktuigen van steen
Stenen dierenbeeldjes
Lezingen, rondleidingen en gidsen
Vanwege de Corona-pandemie heeft in 2020 slechts één lezing op de derde zondag van de
maand plaats gevonden en wel de volgende:
16 februari door Jimmy de Rooij (promovendus Museum Naturalis, Leiden)
Het grootste Triceratops massagraf van de wereld
Groepsontvangsten
In 2020 hebben zich 4 groepen gemeld voor een lezing en/of rondleiding met een totaal van
70 deelnemers. Door de Corona-pandemie hebben na 11 maart geen groepsontvangsten
binnen het museum meer plaatsgevonden. Verder is er wel door het hele jaar een aantal
wandelingen verzorgd op de Zuiderheide
Gidsen
Verschillende leden van de werkgroep hebben op de zaterdagen en tot maart ook op
zondagen opgetreden als gids in het GMH.
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Paleogroep
Het jaar 2020 was voor de Paleogroep al met al vrij teleurstellend. Het zal niemand
verrassen dat de Covid-19 pandemie hier een substantieel deel van de verantwoordelijkheid
voor draagt.
Het vernieuwen van de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van het leven – een
langgekoesterde wens van de Paleogroep – verliep wat betreft samenwerking niet zoals
gewenst.
Op dit moment fungeert de coördinator van de Paleogroep nog als verbinding tussen de
Werkgroep Vaste tentoonstelling en de fossielencollectie. Het afscheid nemen van enkele
leden had gevolgen voor de huidige vertraging in de transitie naar een nieuw
registratiesysteem.
4.1 Het Atelier voor zagen-slijpen-polijsten en prepareren van fossielen
Op zaterdag 25 augustus 2018 werd het gerenoveerde Atelier officieel feestelijk heropend.
Dus was 2020 het tweede kalenderjaar waarin het Atelier in de nieuwe opzet operationeel
was. Daar werden in de eerste plaats diverse stenen en mineralen uit de eigen Collectie
bewerkt. Bij het zagen werd daarbij veelal van de grote zaag, de zogenaamde Clipper,
gebruik gemaakt. Deze Clipper bevat een degelijk zaagblad dat jaren mee kan gaan.
Een deel van de stenen, mineralen en fossielen uit schenkingen is bewerkt en verfraaid voor
de eigen Collectie of voor verkoop in de museumwinkel. Voor de museumwinkel werden ook
stukken gepolijst, zodat zij beter en gunstiger konden worden verkocht. Ook werd er
gezaagd en geslepen voor betalende bezoekers die hun eigen materiaal meebrachten.
Daarnaast werden er geodes gezaagd die bezoekers in de winkel kochten.
Dat was zo tot in maart 2020 corona uitbrak en het museum moest sluiten voor bezoekers.
De weekenden tussen 18 juli en 15 december is het museum voor een beperkt aantal
bezoekers weer open geweest. Daarna was het museum voor de rest van het jaar gesloten
voor bezoekers.
Er werden in 2020 totaal 262 geodes gezaagd waarvan de opbrengst via de Winkel aan het
GMH ten goede kwam. Deze geodes werden in het Atelier en in mei ook buiten onder het
afdak, gezaagd. Dit gebeurt op de geodezaagmachine, een kleinere zaagmachine dan de
Clipper. Deze machine heeft een dun zaagblad dat, bij een volledig aantal te zagen geodes
per jaar, circa twee maal per jaar moet worden vervangen. Deze kosten vallen echter in het
niet bij de opbrengst van de verkoop van de geodes. Voor wat betreft de exploitatiekosten,
zoals kosten voor de vlakslijpschijf en de pads voor het slijpen en polijsten zou men een
derde deel aan de eigen Collectie, een derde deel aan de Winkel en een derde deel aan de
Cursus mogen toerekenen.
Bij onderzoek van de rentabiliteit van het Atelier blijkt dat de kosten ruimschoots door de
baten werden gedekt. De Cursus zagen, slijpen en polijsten voor externen bracht dit jaar
€ 760,-- aan cursusgeld op. In verband met de beperkte ruimte in het Atelier en om de
wachttijden te reduceren bestaat de Cursus uit maximaal vier cursisten per groep. Dit
voorjaar waren er twee groepen van vier externe cursisten die na het behalen van het
certificaat nu zelfstandig (maar wel onder toezicht) in het Atelier mogen werken. Een van de
gecertificeerde Medewerkers, Bertus Wouda, coördineert de inroostering van geodezagers
voor de openingstijden van het Atelier. Iedere Zager ruimt na afloop van zijn of haar dienst
het Atelier op. Eens per twee maanden wordt er een speciale Schoonmaakdag ingeroos6

terd. Op die dagen wordt het Atelier grondig gereinigd en onderhoud gedaan aan de
zaagmachines en slijptafels. Alle werkzaamheden, onderhoud en storingen in het atelier
worden genoteerd in een logboek. Het aldus goed onderhouden Atelier, dat veel bekijks trekt
en bewondering oogst, is een visitekaartje voor het GMH.
4.2 Stenentuin en tuinonderhoud
In de eerste 6 weken hebben we het laatste blad geruimd en de tuin voor het komende
voorjaar zoveel mogelijk klaar gemaakt.
Daarna viel ik (Jules Klees) enkele weken uit vanwege een nieuwe knie operatie, maar Harm
en Jan namen het werk perfect over.
Een tuin kent geen corona-lockdown dus heeft hij zijn onderhoud gewoon nodig.
Zo zijn we ook elke week minimaal een dag bezig geweest in de tuin.
Ook dit jaar was weer erg droog en zodoende is er veel water gegeven en gesproeid.
De processierups was weer behoorlijk aanwezig. Een gespecialiseerd bedrijf vond bij
inspectie ook veel meer nesten als dat ik zelf had ontdekt. Dit bedrijf heeft de nesten
verwijderd.
Niet alleen de tuin wordt door ons onderhouden, maar ook aan de gebouwen verrichten we
de nodige werkzaamheden. Zo hebben we ook weer alle daken en goten schoongemaakt.
Harm heeft regelmatig stenen geslepen voor de verkoop in de winkel en ik ben heel wat
dagen thuis bezig geweest voor het maken van de onderstellen van de stenentafel en van
een bank. Ook het slijpen van de stenen die op de stenentafel liggen heb ik voor het grootste
deel thuis gedaan.
Achter het museum heb ik de tafel en de bank verder afgebouwd en geschilderd.
De ijzeren tafel, die voornamelijk gebruikt wordt door de kinderwerkgroep, heb ik van zijn
roest ontdaan en in drie lagen geschilderd. Al het schilderwerk is in dezelfde kleur als de
bijgebouwen. Zo is het ook de bedoeling om het kinderpaviljoen en de nieuw te maken
overkapping in deze kleur te schilderen om zo eenheid te creëren.
Voor verbetering van de afvoer van het slijpwater en regenwater hebben we een verbetering
aangebracht.
In de laatste weken van het jaar hebben we een container geplaatst voor de opslag van de
Hilversumse zwerfsteencollectie.
Voor mij heeft corona ook een voordeel opgeleverd. Ik ben in de coronatijd 45 maal naar het
museum gereden en heb geen keer in de file gestaan op de oostring van Utrecht.
Dat scheelt mij minstens een half uur per keer en dat is bij elkaar 22 ½ uur reistijd besparing.
In het onderhoud aan het zaag-en slijpatelier hebben we dit jaar menig uur gestoken. Ook in
het bestellen, kopen, ophalen en vervoeren van materialen en de bijkomende administratie.
Wij als tuingroep, Harm Verbeek, Jan Meersoek en ik, Jules Klees, zijn elke dinsdag met
plezier op het museum aan het werk.

5. Educatie
5.1 Scholenbezoek
2020 Was een jaar om niet te vergeten. Helaas in negatieve zin vanwege Covid-19. Ook
hebben enkele medewerkers zich voorlopig teruggetrokken om begrijpelijke redenen en
uiteindelijk zijn drie vrijwilligers definitief gestopt. Slechts viermaal kwam de Scholen Werk
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Groep (SWG) bijeen en heeft geprobeerd zich aan te passen aan de voorschriften door het
bestuur en de overheid gesteld. Maar dit heeft dat niet mogen resulteren in nieuwe
bezoeken. Tot en met 13 maart zijn enkele scholen en een BSO-groep ontvangen, daarna
werd het stil.
De Scholen Werk Groep (SWG) heeft – daar waar het mogelijk was - enkele programma’s
zodanig aangepast dat deze toch konden worden aangeboden; de schoolklas zou dan in
kleinere groepjes worden verdeeld over de verschillende activiteiten. Gezien de extra ruimte
die dan nodig is, werd voorgesteld om de buitenoverkapping uit te bouwen, waarvoor door
het bestuur groen licht werd gegeven. Gezien de ontwikkelingen van de corona pandemie op
de scholen (sluiting scholen) en ook het aantal medewerkers dat nog in de gelegenheid was
mee te draaien, bleek het niet meer mogelijk het scholenwerk in 2020 een herstart te geven
Zoals het er nu naar uitziet is de eerste mogelijkheid pas weer in het voorjaar 2021 om bij
elkaar te komen, maar ook dat valt nog te bezien.
Documentatie
- Het Boekje De Stenentuingids, al in 2017 samengesteld door Anne Fortuin, Kees
Biermann en Dick Borger, werd up to date gemaakt en daadwerkelijk geprint met
behulp van Louis van Hattem. Voor de SWG zijn 30 exemplaren gereserveerd en
voor de receptie zijn 20 exemplaren ter beschikking gesteld. Ook zijn er 10 extra
geplastificeerde plattegronden gedrukt.
- De nieuwe schoolbrochure kwam tot stand m.b.v. Ilse Hesper en Michiel Röling en de
bijbehorende website werd aangepast door Wim Muis.
Kinderhoek
- De nieuw gevormde werkgroep Vaste Tentoonstelling (WVT) heeft niet alleen de
vitrines e.d. onder handen genomen maar ook de Kinderhoek aangepast en vergroot.
De hoek is alweer gedeeltelijk opnieuw ingericht m.b.v. van o.a. Anneke Brandon en
Betsy Ooms.
Daarnaast begeleidt de SWG kinderen die op een ‘eigen’ vitrineplankje in het GMH hun
verzameling tentoon mogen stellen.
5.2 Hulp bij spreekbeurten
Ook in 2020 is door individuele leerlingen gebruik gemaakt van de geboden service om
spreekbeurtdozen te lenen. Er zijn dozen voor diverse onderwerpen samengesteld. De
beschikbaarheid van deze dozen voor spreekbeurten over een geologisch onderwerp blijkt in
een duidelijke behoefte te voorzien.
5.3 Kinderactiviteiten en Geopartijtjes
De werkgroep organiseerde in het museum twee reguliere activiteiten, met telkens een vrije
inloop tussen 13.00 uur en 15.30-15.45 uur.
Ad. 1. Maandelijkse activiteit op de eerste zondag van de maand,
Dit betreft iedere maand een andere activiteit, zoals een kijkdoos maken, op
gesteente schilderen met zand, vulkaantjes maken etc.
Deze activiteit is in 2020 zeven maal georganiseerd, te weten in de eerste drie
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maanden van het jaar en in de laatste vier maanden.
Het aantal deelnemende kinderen varieert van 6 (zeer warme dag!) tot 34 met een
gemiddeld aantal van ruim 18 kinderen per bijeenkomst.
Ad 2. In de zomervakantie wordt normaal gesproken één activiteit aangeboden, te weten
‘slijpen op glasplaatjes’ en wel 2 x per maand.
Deze activiteit is in 2020 een maal aangeboden, en wel als reguliere activiteit op de
eerste zondag van de maand (september).
Kinderen en (groot-)ouder(s) geven regelmatig aan de activiteiten te waarderen.
De groep medewerkers bestaat in 2020 uit Thea Verspyck, Marit Schraven en Betsy Ooms.
Daarnaast:
Kinderactiviteit in samenwerking met Nieuwe Bibliotheek Almere
In dit kader zijn twee kinderactiviteiten georganiseerd, op twee verschillende locaties
van de bibliotheek, in telkens twee rondes van drie kwartier. De 6 tot 8 kinderen per
ronde genieten van steentjes slijpen of een vulkaantje maken.
Van de kant van de bibliotheek en van de kant van het museum is de samenwerking
goed bevallen en als voor herhaling/voortzetting vatbaar genoemd.
Deze activiteiten zijn uitgevoerd door Thea Verspyck en Betsy Ooms.
Ad 3. Geopartijtjes/verjaardagspartijtjes
In 2020 zijn er, door de corona maatregelen, weinig partijtjes geweest. Wel waren er
aanvragen die we helaas hebben moeten afwijzen.
Er zijn 4 partijtjes geweest met gemiddeld 7 kinderen waarvan 1 partijtje niet is
doorgegaan omdat ze niet zijn gekomen. We hebben drie aanvragen gehad maar die
konden wegens corona niet doorgaan. Ook een die al doorgeschoven was naar 2021
ging niet door. We hopen dat, als alles weer “normaal” is er weer meer aanvragen
zullen komen. De kinderen zijn in ieder geval nog enthousiast.
Riek van der Zijpp is na ruim 20 jaar gestopt met het verzorgen van de
kinderpartijtjes. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar grote inzet om de kinderen
een geweldige verjaardagsfeest te geven.
Het plan om de diavoorstellingen te optimaliseren en er eventueel nog een onderwerp
toe te voegen b.v. “archeologie” is nog niet van de grond gekomen.

6. Bibliotheek
Na ziekte van de bibliothecaris vanaf begin 2019 kon in het najaar 2019 een nieuwe
bibliothecaris, Maria van Muiswinkel, worden aangesteld. Zij had net voortvarend een
aanvang gemaakt met de inventarisatie van de wensen van de museummedewerkers voor
de toekomstige bibliotheekfunctie en vorm en inhoud hiervan, toen zij werd getroffen door
een ernstige ziekte. Tot ons leedwezen overleed zij begin 2020.
Inmiddels is er een gesprek gaande tot mogelijke benoeming van een opvolgster.
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7. Onderhoud en Techniek (Werkgroepen Onderhoud Gebouwen en ICT/Media)
Contacten met aannemers, brandweer, gemeente, etc..
Het jaarlijkse onderhoud van de alarm installatie, brandblussers en cv zijn uitgevoerd en
goedgekeurd.
De jaarlijkse inspectie van de Brandweer was wederom zonder op of aanmerkingen.
Kleine aantekening hierop is dat er in 2021 nog wel iets van een ontruimingsplan met
bijbehorende pictogrammen/vluchtwegen gemaakt moeten worden.
Met van Zoelen, huisaannemer, wederom het MJOP besproken en duurzaamheidsprojecten
doorgenomen waaronder het aanbrengen van zonnepanelen en van dubbele beglazing van
het winkelgedeelte. Tevens de noodzaak van de vernieuwing van de voordeur vastgesteld.
Er zijn in 2020 geen werkzaamheden door van Zoelen uitgevoerd.
Er is een aanvraag bij de gemeente Laren ingediend voor de plaatsing van zonnepanelen op
het dak van het Tolhuis op basis van een offerte van Zonnemarkt. Inmiddels is de
ontvangstbevestiging ontvangen.
Investeringen:
-

-

Vernieuwing van het alarm paneel inclusief melding aan centrale.
Plaatsing van "slimme" gas/elektrameter door energieleverancier.
Plaatsing van een container voor opslag van stenencollectie uit Hilversum. Ophalen
en opslaan van de collectie heeft inmiddels plaats gevonden.
Het vervangen van PC's en computersticks door Raspberry Pi's in de Gooihoek
waardoor de bedrijfszekerheid van het aan-en uitzetten van verlichting en schermen
sterk is verbeterd.
Het plaatsen van een ventilator en een CO2-meter om de luchtkwaliteit in het
museum te verbeteren in Corona-tijd.
Inrichting van de wisseltentoonstelling “Honger naar Metalen” inclusief Rad van
Avontuur en QR toepassingen voor verdieping.
Het aanbrengen van een informatiescherm in de receptie.
Vervanging van een warmwaterboiler in de keuken en in het Atelier.

Lopende zaken:
-

Diverse aanpassingen verlichting binnen het museum en LED-spots in de vitrines.
Het verbeteren van de toegankelijkheid naar de verlichting binnen de diorama's.
Reparatie van de watertoevoer naar het atelier.
Het ophangen van instructiekaarten calamiteiten.
Het aanbrengen van een beschermrand van de "tafels" in de Gooihoek.
Oplossen van het aardlekprobleem in het "Tolhuis" met hieraan gekoppeld een proforma check door een "bevriend" elektrotechnisch installateur.
Het verplaatsen van bestaande vitrines en diorama's van de vaste tentoonstelling
“Evolutie van het leven”, voorbereiden van plaatsing van nieuwe diorama's en vitrines
en diverse aanpassingen in het kader van de Werkgroep Vaste Tentoonstellingen
(WVT).
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-

Het aanpassen van het meubilair en de ruimtelijke indeling van de kinderhoek in het
kader van de Werkgroep Vaste Tentoonstellingen (WVT).
Het aansluiten van de bewegingsmelder in de keuken.
Het verbeteren van de verlichting bij de keldertrap.
Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de receptie.
Het uitvoeren van diverse schilderwerkzaamheden.
Een begin is gemaakt met een archiveringssysteem van tentoonstellingen en
projecten.
Het aanpassen van de software (Windows 10) op diverse computers.
Het onderhouden van goede contacten met de schoonmaker Van der Wel.

8. Public relations
Door het Covid-19 probleem is 2020 een gek jaar geworden. De activiteiten in GMH moesten
in eerste instantie worden teruggeschaald en staan begin 2021 - evenals tijdens de laatste
maand van 2020 - weer compleet stil vanwege de door de overheid opgelegde lockdown.
Alle musea - ongeacht of voldoende beschermende maatregels waren ingesteld - moesten
weer worden gesloten, zo ook GMH waar met de beperkingen overigens goed had kunnen
worden doorgegaan in de weekends. Bezoekers waren gedisciplineerd en de bemensing met
vrijwilligers voldoende.
Hoe 2021 zich verder zal gaan ontwikkelen is volkomen koffiedik kijken op dit moment,
ondanks de op handen zijnde vaccinatieprocedure. Daarom staat ook de introductie van de
nieuwe wissel-tentoonstelling, waaraan door velen hard en met overgave is gewerkt, voorlopig
‘on hold’.
Uit bovenstaande blijkt wél hoe belangrijk de digitale wereld is geworden, bijvoorbeeld alleen
al voor boekingen. Maar zeker ook voor de PR en de promotie van onze activiteiten. Immers
een goed digitaal platform laat GMH sneller inspelen op de ontwikkelingen en houdt
(potentiële) bezoekers te allen tijde geïnformeerd.
Een nog in te vullen element is m.i. een GMH App waarmee zij de belevenis van binnen GMH
mee naar huis kunnen nemen en niet alleen na kunnen genieten, maar ook weer inspiratie op
kunnen doen voor een herhaal bezoek en actief GMH digitaal blijven bezoeken in situaties als
de lockdown. Een mooie manier van klantenbinding!
Het Werkplan is dan ook in de wetenschap geschreven, dat m.b.t. de ambitie veel zal afhangen
van hoe het jaar 2021 zich ontwikkelt en in hoeverre het omgangsverkeer normaliseert, of niet.
Onzekere tijden, maar zeker niet minder uitdagend!
De activiteiten richten zich op enkele doelgroepen, zoals de (potentiële) bezoekers, de
Vrienden van het GMH, andere relaties en de medewerkers van het museum zelf.
Pers en Voorlichting
Ook in 2020 zijn de agenda, algemene folders en andere materialen zo veel mogelijk ingezet
en verspreid over de vaste adressen. De gevel-banner functioneert nog steeds om voor de
voorbijgangers extra aandacht voor het museum en de archeologie tentoonstelling te vragen.
De vaste activiteiten zoals de lezingen op de 3e zondag van de maand (i.v.m. corona slechts
1 lezing over 2020) en de kinderactiviteiten op de 1e zondag van de maand (in 2020 enkele
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malen in de zomer/najaar) worden zo veel mogelijk onder de aandacht gebracht via
persberichten in regionale kranten, de Bonte Brink en de huis-aan-huisbladen.
Publicaties in de pers zijn lastiger te plaatsen, mede omdat door de commercialisering van
dagbladen, etc. er vaak een financiële vergoeding wordt gevraagd voor het plaatsen ervan.
Via de (website van) de Museumkaart is dat nog wel mogelijk en daar is al een paar keer
gebruik van gemaakt met merkbare respons.
Jaarmarkten
Vanwege de covid-19 pandemie hebben er geen markten plaatsgevonden.
Ons museum maakt deel uit van Cultuurpark Gooi & Vecht dat via VVV Gooi & Vecht is
aangesloten aan een netwerk van multimediale culturele bezienswaardigheden in onze
regio. De banden met de VVV zijn sterker geworden door partnerschap met de VVV. Het
museum is nu opgenomen in folders en op fietsroutes en dit zal ook voor de verdere
toekomst vruchten afwerpen
Het Hofland Journaal en Nieuwsbrief
Vrienden van GMH (voorheen donateurs) en andere relaties worden van de activiteiten
binnen het museum op de hoogte gehouden door het Hofland Journaal. In 2020 zijn er weer
Hofland Journaals uitgebracht. Het grootste gedeelte van de Journaals wordt nu digitaal
verstuurd en dit scheelt veel in de kosten maar kan hiermee ook breder ingezet worden. De
Nieuwsbrief blijft een onmisbaar instrument om iedereen op de hoogte te houden, gezien de
grote groep van medewerkers.
De Nieuwsflits
Het digitale nieuwsbulletin ‘Nieuwsflits’ is helaas vanwege de corona een enkele keer
verspreid.
De Toekomst
Bezoekers, daar leven we van. Echter, we hebben geen idee uit welke interesse en welke
streek ze komen en waarom ze komen. Daar inzicht in krijgen is essentieel om doelgroepen
te kunnen benaderen met het promoten van GMH. In 2021 wordt een actieplan ontwikkeld
voor het verkrijgen van informatie.
Het promoten van de Wandelactiviteiten staat al een tijdje op de radar. Er zijn al contacten
gelegd met de regionale organisaties Vrienden van het Gooi/Natuurwacht en het FietsGilde.
Plannen voor samenwerking moesten vanwege corona echter worden doorgeschoven.
Daarnaast zal alvast aandacht worden geschonken aan activiteiten en de promotie rondom
het 50 jarig bestaan van Geologisch Museum Hofland.

9. Werving van nieuwe medewerkers
Ultimo 2020 waren er 88 medewerkers, inclusief kandidaat medewerkers aan ons museum
verbonden. In 2020 heeft de intake coördinator met 10 kandidaten voor het vrijwilligerswerk
in ons museum gesproken. Verdere begeleiding werd/wordt afgehandeld door de werkgroepcoördinators en het bestuur. 7 Kandidaten zijn in 2020 aangesteld als Vrijwilliger bij ons

12

museum. 9 Kandidaten zitten nog in de procedure van Kandidaat naar Officieel medewerker.
3 Kandidaten hebben uiteindelijk geheel afgezien van werk bij ons.
Vacatures voor Vrijwilligers zijn gemeld bij Versa in Hilversum, Bussum, Weesp en Laren en
Huizen (Huizen Voor Elkaar).

Laren, maart 2021
Bestuur Geologisch Museum Hofland
Gert Bosscher, voorzitter
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