Jaarverslag 2019

1. Inleiding
In 2019 mogen wij ons verheugen op een totaal van 8.458 bezoekers. Het grote aantal door
de Scholenwerkgroep ontvangen scholieren over 2018 kon helaas niet worden
gecontinueerd in 2019 (zie punt 5 van dit verslag).
De financiële situatie van het Stichting Geologisch Museum Hofland is gezond. Er is sprake
van een sluitende exploitatie en het Museum beschikt over de nodige reserves.
Het medewerkersbestand, dat op een aantal terreinen behoefte had aan versterking is in de
loop van 2019 door inzet van actieve werving weer op sterkte gekomen. Het museum kan
zich gelukkig prijzen met zijn betrokken, capabele en gemotiveerde vrijwilligers.
Hard wordt gewerkt aan een nieuwe wisseltentoonstelling over ertsen onder de titel “Honger
naar metalen”. Deze tentoonstelling volgt op de tentoonstelling “Een fatale inslag” die zeer
enthousiast door de bezoekers is ontvangen.
Helaas overleden in 2019 twee gewaardeerde medewerkers, Hans de Groot (museale
commissie) en Herma Visser (receptie).

2. Bestuur
2.1 Vergaderingen en bijeenkomsten
Aangezien door verschillende omstandigheden de medewerkers avond in het najaar niet
kon plaatsvinden, werd op dinsdagavond 7 januari 2020 een gecombineerde
Medewerkers/nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.
Naast het gebruikelijke nieuwjaarswensen en een terugblik op de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar door de voorzitter ontvingen alle medewerkers een attentie in de vorm van
een VVV cadeaubon. Het bestuur vergaderde maandelijks, naast de talrijke onderlinge
consultaties en uitwisseling van berichten per e-mail.
Zoals hierboven gemeld heeft in 2019 één Medewerkersbijeenkomst plaatsgevonden, t.w.
op 11 april jl. Naast uitwisseling van informatie over de stand van zaken binnen het
museum is dit een gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten onder het genot van
een hapje en een drankje.
Op 7 oktober was er voor de medewerkers van het GMH een uitje naar het Natuurpark
Lelystad. Het was zeer geslaagd.
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2.2 Museumbezoek
Het museum bezoek over het afgelopen jaar bleef, ten opzichte van het voorgaande jaar
stabiel. De deelnemers aan scholenprogramma’s maken een wezenlijk deel uit van het totaal
aantal bezoekers. Zoals ook in voorgaande jaren het geval was ligt het zwaartepunt van de
bezoekers op de woensdagmiddag en op zondag. Ruim 60% van de bezoekers maakt voor
toegang gebruik van de Museumkaart. Het museum wordt vaker dan voorheen buiten
reguliere openingstijden bezocht. Dit is vaak het geval door min of meer natuur- of geologie
gerelateerde organisaties zoals IVN en NGV. In het Atelier worden enkele keren per jaar
buiten reguliere openingstijden zaag- en slijp instructies gegeven, ook voor derden.
2.3 Financiën
Het exploitatieresultaat komt in 2019 ca. 11.500 hoger uit dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt
door factoren aan zowel de kant van de opbrengsten als aan de kostenzijde.
Aan de kant van de opbrengsten is er sprake van een incidentele toename met ca. 6.000
euro van de post overige ontvangsten. Deze toename is het gevolg van de teruggave van de
ecotaks met terugwerkende over een aantal jaren. Aan de kostenkant is er sprake van
aanzienlijk lagere uitgaven voor klein onderhoud en voor vrijwilligersvoorzieningen in de orde
van grootte van 4.000 resp. 3.500 euro. Daar staat dan weer een hogere winkelinkoop
tegenover in de orde van grootte van 2.000 euro. Per saldo komen deze posten neer op een
verbetering van het resultaat in de orde van grootte van 11.500 euro.
2.4 Samenstelling bestuur en adviesraad eind 2019
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
Mevrouw Leone Langeslag, bestuurslid, regulier afgetreden op 25 november 2019
Mevrouw Helmi Kranenburg, bestuurslid
Naast haar werkzaamheden voor het museum, specifiek Mineralen/edelstenen en
Museumwinkel/inkoop heeft mevrouw Langeslag tot 25 november als bestuurslid
gefunctioneerd. Het bestuur is Leone Langeslag zeer erkentelijk voor haar kritische en
positieve 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; hoogleraar paleontologie Univ. Utrecht)
Prof. Dr. A. S. Schulp (paleontoloog; conservator museum Naturalis)
Prof. Dr. G.J. van der Zwaan (Rector Magnificus Univ. Utrecht; hoogleraar
biogeologie)
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3. Receptie en museumwinkel
De museumwinkel vormt traditiegetrouw een belangrijke bron van neveninkomsten voor het
museum, waarbij naast entreegelden, de kassagroep “stenen” voor de grootste bijdrage
zorgt. Het assortiment dat wordt aangeboden wordt zoals gebruikelijk zoveel mogelijk
afgestemd op de seizoenen en waar mogelijk is er ingespeeld op de tentoonstelling “Fatale
Inslag’. De omzet van winkel inclusief entreegelden vertoont een lichte stijging t.o.v. 2018,
t.w. 5%. Daarnaast wordt er zo veel mogelijk meegedacht met de activiteiten van de
verschillende commissies en speciale acties. Ook werden weer leuke aanbiedingen
voorbereid voor de verschillende jaarmarkten en werden zeer regelmatig raad en win
wedstrijdjes georganiseerd, zoals “hoeveel haaientanden zitten er in deze schaal
Het aantal receptiemedewerkers blijft stabiel op 16 personen, in 2019 hebben wij van 3
personen afscheid genomen maar door onze wervingsbanner hebben we weer nieuwe
collega’s mogen verwelkomen. Werving van nieuwe collega’s voor de receptie blijft een punt
van aandacht.
De receptiegroep vergadert 2x per jaar, in het voor- en najaar.

4. Museale commissie
Samenstelling
Bij het begin van het jaar telde de commissie 25 leden, aan het eind van het jaar 22 leden.
De fossielenwerkgroep telt nu 4 leden. Er meldden zich 5 kandidaat-medewerkers, waarvan
er één van een medewerkerschap afzag. Eén medewerker nam afscheid en één
medewerker is overleden.
Vergaderingen
De commissie vergaderde één keer per maand, in totaal 12 maal in 2019.
Collectiebeheer
Er zijn in 2019 weer diverse schenkingen binnengekomen, o.a. het laatste deel van de grote
collectie uit Putten. Het Natuurmuseum in Leeuwarden heeft 5 fossielen in bruikleen gehad.
Het planetarium is geschonken aan de sterrenwacht in Bussloo.
Het Atelier heeft dit jaar een grondige opknapbeurt ondergaan (zie verder ook onder punt
4.1), er zijn nieuwe machines voor het zagen en slijpen van de stenen aangeschaft, mede
dankzij een subsidie van de Rotary. Het Atelier heeft ook een nieuwe schilderbeurt
gekregen. Op 25 augustus is het vernieuwde Atelier officieel geopend. Er is een overzicht
gemaakt van de activiteiten die het Atelier wil gaan aanbieden aan bezoekers en eigen
medewerkers. En er is een is een handleiding geschreven voor het Veilig werken in het
Atelier. In het vernieuwde Atelier worden inmiddels cursussen gegeven aan de medewerkers
van het GMH die zelf stenen willen zagen en slijpen. In de toekomst zullen er ook cursussen
worden gegeven aan mensen die geen medewerker van het museum zijn.
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TENTOONSTELLINGEN
Vaste Tentoonstellingen
De vaste tentoonstelling wordt voortdurend - waar nodig en mogelijk - aangepast en
verbeterd. De vaste tentoonstelling Fossielen en Ontwikkeling van het Leven is uitgebreid
met een vitrinekast voor fossielen van het Tertiair. Voor deze tentoonstelling is tevens een
vernieuwingsplan opgesteld dat is goedgekeurd door Muscom en Bestuur. De uitvoering
ervan zal in 2020 en 2021 plaatsvinden. De touchscreen presentatie over het Gooise
Landschap is in 2019 gereed gekomen.
Wisseltentoonstelling
Het thema van de wisseltentoonstelling in 2019 was ‘Een fatale inslag. Ruimte voor nieuw
leven’ over de massa extinctie op de Krijt-Paleogeen grens. Deze blijft tot medio 2020 staan.
Ondertussen werd er door een werkgroep al weer volop gewerkt aan de volgende
wisseltentoonstelling over Ertsen die medio 2020 wordt ingericht.
Minitentoonstellingen
Ook zijn er in 2019 zijn er weer verschillende minitentoonstellingen ingericht over de
volgende onderwerpen:
Bijzondere windkanters
Bruine bank: Botten uit de Noordzee
Sedimenten en sedimentstructuren
Oude werktuigen van steen uit Peru
Lezingen, rondleidingen en gidsen
Traditiegetrouw werden er ook weer lezingen gegeven tijdens de 3e zondag van de maand.
17 februari: Jan Smit over de K/T-grens
17 maart: Jan Gevers Leuven over de rol van zuurstof in de aardgeschiedenis
14 april: Robbert Striekwold over massa-extincties
19 mei: John Jagt over het Krijt van Limburg
15 september Walter Immerzeel over wateraspecten in het hooggebergte (Himalaya)
20 oktober: Liesbeth Theunissen over late prehistorie
17 november: Kabir Roy Chaudhury over de Deccan Traps
Verschillende leden van de werkgroep hebben op de zaterdagen en zondagen opgetreden
als gids in het GMH. Ook zijn er enkele rondleidingen voor groepen verzorgd.
Overige activiteiten en werkzaamheden
Er is door enkele medewerkers meegewerkt aan filmopnamen over de introductie van een
draagbaar Röntgen Diffractie Apparaat. Ook was het GMH gerepresenteerd op de
Noordelijke Zwerfsteendag in het Hunebed Museum in Borger.
4.1 Het Atelier voor zagen-slijpen-polijsten en prepareren van fossielen
Op zaterdag 25 augustus 2018 werd het Atelier officieel feestelijk geopend. Dus was 2019
het eerste 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.
5

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. Daarnaast werd er
gezaagd en geslepen voor betalende bezoekers die hun eigen materiaal meebrachten.
Verder werden er in de eerste tien maanden meer dan 270 geodes gezaagd waarvan de
opbrengst via de Winkel aan het GMH ten goede kwam. Deze geodes werden in het Atelier,
of in de zomer 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 het
huidige aantal te zagen geodes, circa twee maal per jaar moet worden vervangen. 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.
Na circa tien maanden werd de rentabiliteit van het Atelier onderzocht. Daarbij bleek dat de
kosten, tot en met oktober € 358,56, ruimschoots door de baten werden gedekt. In de winter
2018/19 werden drie groepen van vijf cursisten, eigen medewerkers, opgeleid, die allen het
certificaat behaalden. Na evaluatie van de Cursus werd besloten tot maximaal vier cursisten
per groep, in verband met de beperkte ruimte in het Atelier en om de wachttijden te
reduceren. Ook werd de inhoud van de Cursus op een aantal punten aangepast. Afgelopen
winter van 2019/20 waren er zodoende drie groepen van elk vier cursisten die na het
behalen van het certificaat nu zelfstandig (maar wel onder toezicht) in het Atelier mogen
werken. De Cursus zagen, slijpen en polijsten voor externen bracht in totaal € 570,= aan
cursusgeld op. Een van de opgeleide 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. Maar na enige tijd bleek dat het toch nodig was
om per twee maanden een speciale Schoonmaakdag in te roosteren. Op die dagen werd het
Atelier grondig gereinigd en onderhoud gedaan aan de zaagmachines en slijptafels. Ook
werd afgesproken dat 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
De grootste zorg was de droogte ontstaan door de droge zomer van 2018 en het droge
winterseizoen van 2018/2019. Het was haast onmogelijk om de planten die we de afgelopen
jaren geplant hadden van water te voorzien. Sommige planten waren niet in staat het water
op te nemen wat ze verdampten. Een nieuw aangeplante conifeer in de scheidingshaag
heeft het niet overleefd. En andere planten zijn door de droogte beschadigd, maar toch trad
er behoorlijk herstel op in het naseizoen.
De bestaande grond is zeer voedselarm en houdt zeer slecht water vast. De bestaande
beplanting moet zoeken naar voedsel en water en zodra we een nieuw plantgat maken,
zoeken alle wortels van de bestaande beplanting dit plantgat op. Door ruimschoots
grondverbetering toe te passen, krijgen we een goed resultaat.
De plantenbakken hebben het bijzonder goed gedaan, tot zeer ver in het seizoen. Ze hadden
door de hitte een korte dip in de tweede helft van juni.
Er zijn weer een aantal grote zwerfstenen aan de bovenkant geslepen. Er is een kabel voor
het talud aangebracht met aangeregen Rhombenporfieren met herkomst uit het Oslogebied.
Deze stenen heb ik van te voren thuis doorboord en geslepen.
Ook dit jaar zijn de goten, daken, schilderwerk, hekwerk, infopanelen, tuinmeubilair,
gepolijste oppervlakken van de stenen regelmatig schoongemaakt.
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Door de grondverbetering gaat ook het onkruid harder groeien, dus we creëren daardoor
extra werk. In het najaar en de winter moet er wekelijks blad geruimd worden. Na elke storm
waait het bos weer leeg onze tuin in.
Afgelopen winter zijn er vier nestkasten opgehangen met het doel voor natuurlijke bestrijding
tegen de processierups. Ook de bosuil kast is schoongemaakt. Deze was gekraakt door de
hoornaar wesp.
In het voorjaar 2018 hebben we 20 jonge goudwinden in de vijver uitgezet. Anderhalf jaar
hebben ze zich schuil gehouden en wij gingen er vanuit dat de reiger ze had verschalkt.
Tweemaal hebben we ook een reiger waargenomen bij de vijver. Afgelopen najaar liet de
complete school zich zien en ze zijn aanzienlijk gegroeid.
Aan onderhoud, verbeteringen en reparaties van het zaag- en slijpatelier is ook weer menig
uur gestoken, maar ook in het bestellen, kopen, ophalen en vervoeren van materialen en de
bijkomende administratie voor de tuin en het slijpatelier.
Met Harm Verbeek en Jan Meersoek hebben we een leuk en gezellig team.

5. Educatie
5.1 Scholenbezoek
De Scholenwerkgroep (SWG) van het GMH ontwikkelt en verzorgt diverse programma’s voor
leerlingen van het Basisonderwijs (BO) en voor leerlingen van het Voortgezet onderwijs
(VO). Er zijn anno 2019 acht veel gevraagde programma’s voor BO en acht veelgevraagde
programma’s voor VO beschikbaar (zie Jaarverslag SWG 2019). Deze en nog enkele andere
programma’s sluiten aan bij de leerstof van de scholen en kunnen in overleg met de
docenten samengesteld en uitgevoerd worden. De programma’s zijn een combinatie van
horen, zien, zelf doen en er over praten.
Daarnaast verzorgt de SWG ‘spreekbeurtkistjes’ en begeleidt ze kinderen die op een ‘eigen’
vitrineplankje in het GMH hun verzameling tentoon mogen stellen.
In 2019 werden voor 24 BO scholen (40 klassen en 973 leerlingen) en voor 8 VO scholen
(18 klassen en 370 leerlingen) programma’s verzorgd. De meeste (maar niet alle) scholen
zijn gesitueerd in de regio. Het totaal aantal leerlingen dat deelnam aan de programma’s is in
de vorige beleidsperiode 2014-2018 gestaag gestegen van 1448 in 2014 tot 2207 in 2018,
met een daling over 2019 totaal 1243 leerlingen. Het jaar 2018 bleek een bijzonder jaar met
grote uitschieters qua aantal scholieren, dat wij helaas niet konden continueren in 2019.
5.2 Hulp bij spreekbeurten
Ook in 2019 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 omvat twee activiteiten.
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.
Ad 2. In de zomervakantie wordt één activiteit aangeboden, te weten ‘slijpen op glasplaatjes’ en wel 2 x per maand. Er is vrije inloop tussen 13.00 uur en 15.30-15.45 uur.
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De loop zit er goed in. We hebben steeds meer ‘vaste klanten’. De mate van
belangstelling lijkt minder dan vorig jaar samen te hangen met
weersomstandigheden. De gemiddelde opkomst ligt op ruim 20 kinderen, met een
topper aan het eind van de zomervakantie van 54 kinderen.
Kinderen en (groot-)ouder(s) geven regelmatig aan de activiteiten te waarderen.
De groep medewerkers bestaat in 2019 uit Thea Verspyck, Marit Schraven en Betsy
Ooms.
Ad 3. Geopartijtjes/verjaardagspartijtjes
In 2019 heeft Joke van Hamersveld de organisatie van de Geo-verjaardagspartijtjes
overgenomen van Riek van der Zijpp. Riek blijft nog wel met veel plezier assisteren
en ondersteunen bij de partijtjes. Wanneer nodig assisteert Betsy Ooms ook.
In 2019 hebben we 12 partijtjes gehad met gemiddeld 6 tot 9 kinderen. Achteraf
waren alle kinderen en hun ouders erg enthousiast en zouden het door vertellen. We
hopen dus in 2020 meer partijtjes te mogen boeken.
Ook hebben we het plan om de diavoorstellingen te optimaliseren en eventueel nog
een nieuw onderwerp toe te voegen b.v “archeologie”.

6. Bibliotheek
De bibliotheek faciliteert de medewerkers die zich in bepaalde onderwerpen willen
verdiepen. De behoefte aan gedrukte boeken is gering. In een werkgroep wordt de behoefte
aan een toekomstige functie, vorm en inhoud van de bibliotheek geïnventariseerd.
Helaas heeft de bibliothecaris vanwege ziekte vanaf februari 2019 zijn werkzaamheden niet
meer kunnen hervatten. Begin 2020 kon een nieuwe bibliothecaris aangesteld en begonnen
zal worden met een inventarisatie van de wensen van de museummedewerkers op dit
gebied.

7. Onderhoud, techniek, ICT
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 en de
heer Schotsman melde zelf dat de controle een jaar overgeslagen kon worden.
Kleine aantekening hierop is dat er in 2020 nog wel iets van een ontruimingsplan met
bijbehorende pictogrammen/ vluchtwegen gemaakt moeten worden.
Met de huisaannemer Van Zoelen wederom het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan)
besproken en informatie opgestart over het aanbrengen van zonnepanelen en van dubbele
beglazing van het winkelgedeelte.
Afgesproken is om het atelier en de TD werkplaats uit het (MJOP) te halen omdat we
daarvoor het onderhoud in eigen beheer gaan uitvoeren.
Reparatie houtrot van een van de winkelramen door Van Zoelen. Tevens is er gekeken of er
muurisolatie aangebracht kon worden in het oude gedeelte, helaas is dit geen optie.
Tevens is de klimaatbehandeling van het souterrain gecontroleerd en schoongemaakt door
Van Zoelen.
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Investeringen:
Nieuw bord aan zijgevel museum geplaatst
Nieuw bord met museum logo op zijgevel vleugel geplaatst
Dakgoot overkapping achterzijde keuken vernieuwd
Geplaatste schuurtje van de technische dienst ingericht
Afscherming overkapping aanhanger geplaatst
Nieuwe regenpijpen met bladvangers geplaatst
Nieuwe printer geplaatst op kantoor en Copier aangesloten op de computer
Het wederom in gebruik nemen van de beamer in het museum met een mooie presentatie
van Wim Muis
Lopende zaken:
Garage geruimd en vrijgemaakt voor collectie en scholengroep
Het vervangen van de lampen naar led is voor 90% doorgevoerd
Nieuwe rotor gemonteerd voor planeten in kinderhoek
Diverse aanpassingen spots binnen het museum
Het klik aan systeem gecentraliseerd en grootste deel kinderziektes eruit gehaald
Van ISDN overgestapt op digitaal en tevens de beveiliging daarop aangesloten
Reparatie verschillende onderdelen in de gooihoek
In het schoollokaal kastjes geschilderd en demo materiaal opgehangen en reparaties aan de
sjamaan gedaan

8. Public relations
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.
De nieuwe samenstelling van de Werkgroep heeft weer voor wat reuring gezorgd en
bijgedragen aan het verder promoten van het museum. Dat zal in 2020 nog meer vruchten
gaan afwerpen.
Pers en Voorlichting
Ook in 2019 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.
Opnieuw is er overleg met de Gemeente Laren voor de reeds lang gewenste bewegwijzering
op een aantal punten in Laren.
De vaste activiteiten zoals de lezingen op de 3e zondag van de maand en de
kinderactiviteiten op de 1e zondag van de maand worden zo veel mogelijk onder de
aandacht gebracht via persberichten in regionale kranten, de Bonte Brink en de huis-aanhuisbladen.
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.
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Jaarmarkten
In 2019 heeft het GMH weer aan de gebruikelijke jaarmarkten deelgenomen. Het blijft altijd
een behoorlijke klus om de ‘bemensing’ van de kramen en levering van materialen geregeld
te krijgen.
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 dit jaar 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 2019 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 ‘Nieuws flits’ wordt bijna maandelijks gebruikt om
geïnteresseerden en Vrienden op de hoogte te houden en de verschillende activiteiten aan
te kondigen. Door het gebruik van de Nieuwsflits zijn we nog beter in staat per doelgroep
informatie te verstrekken aan diegene die dit op prijs stellen en dit bestand groeit dan ook.
Het bestand voor deze Nieuwsflits groeit nog steeds.
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 2020 wordt een actieplan ontwikkeld
voor het verkrijgen van informatie.
Het promoten van de Wandelactiviteiten staat al een tijdje op de radar. Inmiddels zijn er
contacten gelegd met de regionale organisaties Vrienden van het Gooi/Natuurwacht en het
FietsGilde. Plannen voor samenwerking worden nu verder uitgewerkt.
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
Het medewerkersbestand is in de loop van het verslagjaar toegenomen tot 90 medewerkers,
inclusief kandidaat medewerkers. In 2019 heeft de intake coördinator met 17 (van de 20)
kandidaten voor het vrijwilligerswerk in ons museum gesproken. Verdere begeleiding
werd/wordt afgehandeld door de werkgroep-coördinators en het bestuur. 9 Kandidaten zijn in
2019 aangesteld als Vrijwilliger bij ons museum. 6 Kandidaten zitten nog in de procedure van
Kandidaat naar Officieel medewerker. 5 Kandidaten hebben uiteindelijk geheel afgezien van
werk bij ons.
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Vacatures voor Vrijwilligers zijn gemeld bij Versa in Hilversum, Bussum, Weesp en Laren en
Huizen (Huizen Voor Elkaar).

Laren, maart 2020
Bestuur Geologisch Museum Hofland
Gert Bosscher, voorzitter
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