Jaarverslag 2018

1. Inleiding
In 2018 mogen wij ons verheugen op een lichte toename van het bezoekersaantal. Ook nu is
deze stijging met name waar te nemen in de groei van het aantal scholen, zowel basis- als
voortgezet, en aantal leerlingen.
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 2018 door inzet van actieve werving weer op sterkte gekomen. Het museum kan
zich gelukkig prijzen met zijn betrokken, capabele en gemotiveerde vrijwilligers. Aan het
einde van het jaar 2018 is sprake van een beperkt aantal vacatures voor specifiek
omschreven functies.
Hard wordt gewerkt aan nieuwe tijdelijke tentoonstelling “Een fatale inslag”, die in februari
2019 zal worden geopend. Deze informeert over de grens tussen Krijt en Tertiair. Deze
tentoonstelling volgt de archeologische tentoonstelling “Hoogtepunten van de archeologie
tussen Vecht en Eem” op, die zeer goed werd bezocht.
2. Bestuur
2.1 Vergaderingen en bijeenkomsten
De traditionele feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst met de medewerkers vond plaats op 14
januari. 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.
Op 19 april en 20 november zijn er twee informatieve avonden voor de eigen
medewerkers gehouden. 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 17 september was er voor de medewerkers van
het GMH een excursie per boot naar het Vechtmuseum in Maarssen.
2.2 Museumbezoek
Na enkele jaren van terugloop herstelde het bezoekersaantal zich gedurende het jaar 2018.
Met name de aantallen bezoekers aan schoolprogramma’s nam toe. Er is sprake van groei in
het aantal scholen en in aantallen leerlingen. Ook werden buiten reguliere openingsuren
enkele speciale bezoekersgroepen ontvangen. Ruim 50% van de bezoekers maakt gebruik
van de Museumkaart. Verspreid over het jaar bezochten 8393 bezoekers ons museum.
2.3 Financiën
Zie het aparte financieel jaarverslag voor meer gegevens.
Het bedrijfsresultaat was in 2018 aanzienlijk lager dan in 2017. Het jaar 2017 was echter
geflatteerd door een sterke stijging van de post overige ontvangsten en diensten. Deze
stijging is incidenteel, en is te danken aan de uitkering achteraf van de tegemoetkoming door

de gemeente Laren in de kosten van de verzekering van het Tolhuis en de OZB op het
Tolhuis. Omdat het Tolhuis eigendom van de gemeente is (het museum is erfpachter) neemt
de gemeente Laren deze kosten voor haar rekening. De verrekening had echter voor een
aantal jaren niet plaatsgevonden, en dit is in 2017 ingehaald. Gecorrigeerd voor deze
incidentele opbrengst was er in 2018 sprake van een verbetering van het exploitatieresultaat.
Het verlies op de exploitatie is structureel, en wordt met name veroorzaakt door de
afschrijvingskosten. Voor afschrijvingen is er sprake van een positief resultaat ten bedrage
van 13.684 euro.
2.4 Samenstelling bestuur en adviesraad eind 2018
Per 11 december 2018 is mevrouw Vogelenzang de Jong benoemd in de functie van
secretaris. 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
Mevrouw Helmi Kranenburg, bestuurslid
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)
3. Receptie en museumwinkel
De museumwinkel vormt traditiegetrouw een belangrijke bron van neveninkomsten voor het
museum. De aanpassingen van 2016, met de verbreding van de balie met meer etalage
ruimte en een boekenkast, werkt nog steeds plezierig. Het assortiment dat wordt
aangeboden wordt zoals gebruikelijk zoveel mogelijk afgestemd op de seizoenen en waar
mogelijk is er ingespeeld op de tentoonstelling “Gevonden Voorwerpen’. Daarnaast wordt er
zo veel mogelijk meegedacht met de activiteiten van de verschillende commissies en
speciale acties. Opvallend was dit jaar dat de grotere en duurdere stukken het beter hebben
gedaan dan afgelopen jaren . 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. Sinds het
partnerschap van het GMH met VVV, in 2017, verkopen we ook VVV folders en is het
museum als fietsknooppunt opgenomen in de folders en dit brengt extra bezoekers en
verkopen voor de winkel.

4. Museale commissie
Samenstelling
Bij het begin van het jaar telde de commissie 20 leden, aan het eind van het jaar 25 leden.
Met name het aantal medewerkers die deel uit maken van de fossielenwerkgroep is flink
toegenomen. Drie kandidaat leden hebben afgezien van een functie als medewerker. Twee
medewerkers zijn gestopt.
Vergaderingen
De commissie vergaderde één keer per maand, in totaal 12 maal in 2018. In februari werd
het voorzitterschap overgenomen door Noor van Heusden van Jan Mooij die inviel als
voorzitter voor de ernstig zieke Hans de Groot.
Werkzaamheden
Er zijn in 2018 weer diverse schenkingen binnengekomen, waaronder een omvangrijke
schenking uit Putten. Begin 2018 is het nieuwe collectieplan gereed gekomen, waarin het
ontzamelen een nieuw aandachtspunt is binnen het collectiebeleid.
De fossielenwerkgroep floreert nu ook weer dankzij een uitbreiding van het aantal
medewerkers.
Traditiegetrouw werden er ook weer lezingen gegeven tijdens de 3e zondag van de maand.
21 januari:
Jan Sevink over de Laarder Wasmeren.
18 februari: Ko van Huissteden over de smeltende permafrost.
18 maart:
Aart vd Want over pijpekoppen.
15 april:
Jelle Reumer over Fossielen collectie in Nederland.
20 mei:
Janne Korneef over diamanten als tijdcapsules.
16 september: Femke Lippok over de Rurale rijkdom en langeafstandsuitwisseling in vroeg
middeleeuws Noordwest Europa.
21 oktober: Marcel Creemers met een film over het Eemien.
18 november: Anne Schulp over een “kudde” triceratopsen voor Naturalis.
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 Rabobank. 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
gegeven mensen die geen medewerker van het museum zijn.
De boekenkast bij het zitje in de Nienhuysvleugel is kritisch bekeken. Hier staan nu ook 2
klappers met informatie over de stenen in de Stenentuin, welke bezoekers mee de
Stenentuin in kunnen nemen als zij meer informatie over de stenen willen hebben. Deze
klappers zijn in de plaats gekomen voor de folders over de Stenentuin.
De audiotour is kritisch beluisterd. Enkele onderdelen moeten nog aangevuld worden.

De werkgroep Blinden en Slechtzienden (BLES) ontwikkelde programma’s voor blinden en
slechtzienden. Er zijn workshops gehouden met als thema De grond onder onze voeten. Er
is door de BLES-groep ook een plan geschreven om in aanmerking te komen voor de RAAK
stimuleringsprijs. Het Bestuur achtte dit plan te prematuur voor uitvoering in het GMH. Dit
leidde ertoe dat de activiteiten van de BLES-groep gestopt zijn.
Wisseltentoonstelling
Het thema van de wisseltentoonstelling in 2018 was de Archeologie van het Gooi, op initiatief
van Sander Koopman, in de uitvoering daarbij geassisteerd door Anne Hartog en John de
Vos. Daarbij is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de menselijke bewoning
vanaf de Neanderthalers tot en met de Tweede Wereldoorlog.
Ondertussen werd er door een werkgroep al weer volop gewerkt aan de
wisseltentoonstelling voor 2019 die zal gaan over de Krijt-Tertiairgrens, met aandacht voor
de meteorietinslag, voor o.a. het uitsterven van de dinosaurieërs en het ontstaan van nieuwe
soorten.
Ook zijn er in 2018 weer verschillende minitentoonstellingen ingericht over de volgende
onderwerpen:
Mineralen in vuurwerk
Effusiva
Mosasauriërs
IJzerhoed, over de oxidatie van ertsen
Echinodermaten (Stekelhuidigen)
Kiepende windkanters
Overige activiteiten en werkzaamheden
Op 13 en 14 oktober werd meegedaan aan de Nationale Archeologiedagen met een lezing
van Sander Koopman over grafheuvels en een wandeling naar de grafheuvels op de
Zuiderheide op de zaterdag en kinderactiviteiten op zondag.
Er wordt nog steeds gewerkt aan een vernieuwde versie van de touchscreen presentatie
over het Gooise Landschap.
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.
4.1 Het Atelier voor zagen-slijpen-polijsten en prepareren van fossielen
Sinds jaar en dag beschikt het GMH over een Atelier voor zagen – slijpen – polijsten van
stenen. De inrichting van het Atelier was echter sterk verouderd geraakt en voldeed niet
langer aan de milieu en veiligheidseisen. Eind 2017 heeft de Initiatiefgroep Atelier een plan
opgesteld voor de renovatie van het Atelier waarin ook het prepareren van fossielen werd
meegenomen.
In februari 2018 heeft het bestuur het plan en de begroting van 9.780 euro goedgekeurd en
kon met de werkzaamheden worden begonnen. Zes slijptafels, de fossiel prepareertafel en
tafels en kappen voor de zaagmachines werden in eigen beheer ontworpen en gebouwd
tegen minimale kosten door gebruik van reeds aanwezige materialen. Bij de Rotary LarenBlaricum werd in het kader van het Dorpsdiner een subsidie gevraagd voor een Norton

Clipper JCW 600 steenzaag met diamantzaagblad. Een bedrag van 2.000 euro werd
toegekend en kon de laatste wens in vervulling. De drie zaagmachines werden voorzien van
kappen en afzuiginstallaties en nieuwe elektra werd aangelegd. Ook het gebouw zelf is
volledig gerenoveerd.
Op zaterdag 25 augustus 2018 werd het Atelier feestelijk officieel geopend. Met de nieuwe
inrichting beschikt het GMH over moderne en veilige zaag- , slijp- en polijst faciliteiten én een
fossiel prepareertafel. Bezoekers kunnen een eigen steen laten zagen en slijpen voor een
klein bedrag en kunnen van dichtbij zien hoe een fossiel uit het omringende gesteente wordt
‘bevrijd’.
Er is een cursus van vijf dagdelen ontwikkeld voor medewerkers om te leren omgaan met de
machines en het zagen-slijpen-polijsten onder de knie te krijgen. Inmiddels hebben negen
medewerkers de cursus met succes gevolgd. In 2019 zal de cursus ook worden aangeboden
aan externen. Na het behalen van het certificaat kunnen zij zelfstandig (maar wel onder
toezicht) aan het werk in het Atelier.
Stenen en fossielen, veelal verkregen door schenkingen, kunnen weer worden bewerkt en
verfraaid voor de collectie dan wel voor verkoop in de winkel. Met het Atelier anno 2018
heeft het GMH er een visite kaartje bij gekregen.
4.2 Stenentuin en tuinonderhoud
Door de tuingroep is in de wintermaanden het laatste blad geruimd, maar ook alle daken en
dakgoten van het museum en opstallen zijn schoongemaakt. Ook verstopte afvoerpijpen van
dakgoten zijn weer schoongemaakt.
Er is gesnoeid met name de “Dodenweg”, zodat deze weer zichtbaar is. Ook de overhang
langs de parallelweg is flink ingenomen. Regelmatig is er nog geslepen aan de stenen in de
tuin als de temperatuur dat toeliet.
In het voorjaar zijn er drie nieuwe bloembakken geplaatst en beplant ter vervanging van de
dranghekken tussen de ingang van het museum en de gesteentetuin. Ook naast de ingang
van het museum zijn twee nieuwe bloembakken geplaatst.
Veel tijd is besteed aan de verbouwing en het inrichten van het slijpatelier.
De oude bloembakken die voorheen naast de ingang van het museum stonden, zijn opnieuw
beplant en geplaatst voor het atelier. Dit om de feestelijke opening van het atelier op te
vrolijken.
In het najaar zijn vier bloembakken van bloembollen en violen voorzien.
Verder is het normale onderhoud van de tuin gewoon voortgezet. Dit bestaat uit onkruidvrij
houden van borders, bestrating en paden en het harken van de paden. Bijna wekelijks
worden het tuinmeubilair, de gepolijste stenen, de bordjes bij de stenen en de
informatiepanelen schoongemaakt.
Eenmaal per seizoen worden de ruwe kanten van de stenen met de hogedrukspuit gereinigd.
Dit jaar is ook de bestrating voor, naast en achter het museum met de hogedrukspuit
gereinigd.
De in eigen beheer gemaakte nieuwe banken zijn nog van een laatste verflaag voorzien
In het najaar is er weer veel blad geruimd en duizenden eikels handmatig tussen de planten
uitgeraapt.
Zowel in de wintermaanden als in de herfst zijn er diverse nieuwe planten, heesters en
bomen geplant. Ook zijn enkele bomen gerooid.

Tijdens de zeer droge zomermaanden is er heel veel beregend en gesproeid om de tuin niet
te laten verdrogen. Daar zijn we voor 99% in geslaagd. Uiteindelijk moest er 1 conifeer, van
de nieuw aangeplante haag bij de tuinschuur, vervangen worden.
We kunnen terugkijken op een jaar waar veel werk is verzet door 3 vrijwilligers voor de tuin.
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 2018 acht veel gevraagde programma’s voor BO en vijf veelgevraagde
programma’s voor VO beschikbaar (zie Jaarverslag SWG 2018). 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 2018 werden voor 28 BO scholen (64 klassen en 1500 leerlingen) en voor 10 VO scholen
(26 groepen en 707 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.
Daarmee is, met de huidige capaciteit van de SWG, de grens bereikt. Tevens is de capaciteit
van het GMH een beperkende factor geworden omdat het bezoek van scholen niet
gelijkmatig over het jaar is verdeeld.
5.2 Hulp bij spreekbeurten
Ook in 2018 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.
- Maandelijkse activiteit op de eerste zondag van de maand.
Op de eerste plaats de maandelijkse activiteit op de eerste zondag van de maand.
De zondagse kinderactiviteit betreft iedere maand een andere activiteit. In de
zomervakantie wordt één activiteit aangeboden, te weten ‘slijpen op glasplaat’ en wel
2 x per maand. Er is vrije inloop.
De groep medewerkers bestaat in 2018 uit Thea Verspyck, Riek van der Zijpp (tot de
herfst), Marit Schraven, Ineke Stuyver (vanaf november) en Betsy Ooms.
De belangstelling wisselt ook in 2018 per activiteit, en wel van rond de 10 tot ruim 20
kinderen. De mate van belangstelling lijkt mede samen te hangen met
weersomstandigheden.
Kinderen en (groot-)ouder(s) geven regelmatig aan de activiteiten te waarderen.

-

Geopartijtjes/verjaardagspartijtjes
In het afgelopen jaar hebben 13 partijtjes plaatsgevonden, met veel plezier
georganiseerd door Riek van der Zijpp en Joke van Hamersveld. De afgelopen jaren
loopt dit aantal steeds terug. De reden daarvoor is niet duidelijk.

6. Bibliotheek
De bibliotheek faciliteert de medewerkers die zich in bepaalde onderwerpen willen
verdiepen. De behoefte aan gedrukte boeken is gering. De meeste informatie is
tegenwoordig via internet verkrijgbaar. De bibliotheek is echter voorzien van een digitale
zoekmogelijkheid op onderwerp, inhoud, auteur(s), titelopgave en meer informatie. Soms
krijgt de bibliotheek te make met nieuwe aanwinsten die ingevoerd kunnen worden. De
bibliothecaris werkt vooral aan de rubricering van tijdschriftartikelen.
7. Onderhoud, techniek, ICT
Dit jaar is verder gewerkt aan het aanpakken van achterstallig onderhoud. Daarbij kan
worden genoemd:
- De reparatie van de schrikverlichting.
- De afstelling van het CV-systeem
Bij een bezoek van de brandweer op 24 augustus 2018 zijn geen tekortkomingen
geconstateerd behalve dan dat er vluchtwegplattegronden ontbreken bij de
handbrandmelders.
Dit jaar zijn door Van Zoelen lood-en zinkwerken uitgevoerd in het kader van het MJOP. Er
zijn twee vergaderingen met van Zoelen geweest om de communicatie te bevorderen en te
overleggen over de MJOP projecten voor 2019. Met van Zoelen heeft tevens overleg plaats
gevonden over de mogelijkheden van energie neutraal opereren binnen het museum. Een
begin is gemaakt met het wekelijks registreren van ons energie- en waterverbruik.
Verder zijn aan de orde geweest:
-

Het uitvoeren van een project om de museumcomputers veilig uit te kunnen zetten.
Het uitvoeren van een project voor het bedienen van de museumverlichting vanuit de
receptie
Het verder verbeteren van de toegankelijkheid van diorama’s t.b.v. onderhoud
verlichting.
De bouw en afschildering van een blokhut die door de Techniek en Onderhoudsgroep
zal worden gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden en de inrichting van
wisseltentoonstellingen.
Het opnieuw inrichten van het atelier waardoor zagen, slijpen en polijsten met veilige
apparatuur kan plaats vinden en cursussen kunnen worden gegeven.
Het verder opruimen van de garage.
De opstelling van een museumbord in de stenentuin en het aanbrengen van een
nieuwe naamgeving aan de zijkant van het Tolhuis.
Het met de KPN afkoppelen van ISDN en het instellen van een nieuwe doormelding
naar de alarmcentrale.
Het aanbrengen van verlichting boven de mineralen bij de gesteentekringloop.
Vervanging van twee blauwe stoelen
Het vervangen van een computer voor de muurprojectie in de stenenhoek door een
zelf gebouwde computer uit bestelde componenten.

8. Public relations
De activiteiten van de PR-groep richten zich op drie doelgroepen: de (potentiële) bezoekers,
de Vrienden van het GMH en andere relaties en de medewerkers van het museum zelf.
De wisseltentoonstelling ‘Gevonden Voorwerpen’ was een andere dan eerdere
wisseltentoonstellingen en een mooie ervaring door prima samenwerking van onze eigen
medewerkers en Archeologie Vereniging NAW Naerdincklant. Gedurende het jaar zij er
meerdere activiteiten rond dit thema georganiseerd en ook speciale kinderactiviteiten die
veel kinderen met archeologie van het Gooi hebben laten kennismaken. Op het YouTube
kanaal van GMH is ook een filmpje te zien over deze tentoonstelling.
Tijdens het jaar zijn er via de Museumvereniging verschillende speciale aandachtspunten
geweest zoals Museum Kidsweek activiteiten en Archeologie Weekend. Het feit dat GMH
ook een Gastvrij Punt is geworden helpt voor de zichtbaarheid van ons museum.
Door gebrek aan mankracht en niet kunnen voorzien in een vacature voor de voorzitter van
deze commissie is het hoogst noodzakelijke gerealiseerd. Hopelijk wordt dit probleem snel
opgelost.
Pers en Voorlichting
In 2018 zijn de agenda, algemene folders en andere materialen zo veel mogelijk ingezet en
verspreid over de vaste adressen maar door onderbezetting was dit minder uitgebreid dan
andere jaren. Om voor de voorbijgangers extra aandacht voor het museum en de
archeologie tentoonstelling te vragen is wederom een gevel-banner en een groot spandoek
aan het hek gemonteerd! We hebben hier veel goede reacties op ontvangen.
De vaste activiteiten zoals de lezingen op de 3e zondag van de maand en de
kinderactiviteiten op de 1e zondag van de maand werden zo veel mogelijk onder de
aandacht gebracht via persberichten in regionale kranten, de Gooi- en Eemlander en de
huis-aan-huisbladen. Daarnaast speelt de website een belangrijke rol in de communicatie
van de museumactiviteiten en zijn de filmpjes op het GMH YouTube kanaal een mooie
toevoeging en hopelijk kan het aantal filmpjes nog uitgebreid worden. Afgelopen jaar is niet
geadverteerd in de Kinderagenda van het Gooi maar wel meegedaan aan een thema pagina
‘Ontdek Noord-Holland” in de Telegraaf in september om ons museum op de kaart te zetten.
Ook is er een speciale heidewandeling over de grafheuvels op de Zuiderheide georganiseerd
die aansloot op een lezing van Sander Koopman over het geheim van de grafheuvels.
Daarnaast werden andere bijzondere activiteiten op deze wijze onder de aandacht gebracht,
zoals Rabobank Kidsweek via de website en landelijke pers activiteiten. De presentatie van
het museum op diverse jaarmarkten valt eveneens onder public relations. In 2018 heeft het
GMH aan 3 markten deelgenomen. Het blijft altijd een behoorlijke klus om de ‘bemensing’
van de kramen en levering van materialen geregeld te krijgen.
Dit jaar heeft de opening van het atelier ook extra aandacht gekregen en zal ook de
komende jaren de activiteiten die hier mogelijk zijn veel inspiratie voor PR geven om
berichten te kunnen verspreiden.
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 VV V zijn dit jaar sterker geworden door partnerschap met de VVV.

Het museum is nu opgenomen in folders en op fietsroutes en dit zal ook hopelijk voor de
toekomst verdere vruchten afwerpen. Ook Facebookpagina’s van VVV en andere museale
website kunnen helpen bij de communicatie van onze activiteiten.
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 2018 zijn er weer
2 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. Een
aantal exemplaren zullen wel altijd geprint worden om een aantal leestafels zoals
bibliotheken en eigen leestafel te voorzien en verzending aan de Koninklijke Bibliotheek.
De eigen medewerkers ontvangen per e-mail de Hofland Nieuwsbrief in kleur en zwart-wit
versie. Hierin wordt verslag gelegd van belevenissen van de afgelopen periode en
aankondigingen van nieuwe activiteiten en krijgen medewerkers de gelegenheid een bijdrage
te leveren. Er zijn 4 Nieuwsbrieven verschenen in 2018. Het blijft altijd een kunst om op tijd
voldoende kopij te krijgen maar de (interne) Nieuwsbrief blijft een onmisbaar instrument om
iedereen op de hoogte te houden, gezien de grote groep van medewerkers.
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.

9. Werving van nieuwe medewerkers
Het medewerkersbestand is in de loop van het verslagjaar toegenomen tot 86 medewerkers,
inclusief kandidaat medewerkers. In 2018 heeft de intake coördinator met 20 kandidaten
voor het vrijwilligerswerk in ons museum gesproken. Verdere begeleiding werd/wordt
afgehandeld door de werkgroep-coördinators en het bestuur. 6 Kandidaten zijn in 2018
aangesteld als Vrijwilliger bij ons museum. 11 Kandidaten zitten nog in de procedure van
Kandidaat naar Officieel medewerker. 4 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).
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