Jaarverslag 2020
Bestuursverslag van Museum de Looierij
Inleiding en samenstelling bestuur.
Stichting Museum De Looierij is een organisatie die volledig door vrijwilligers gerund wordt.
In 2020 konden we rekenen op een zestigtal vrijwilligers die zich inzetten voor het museum.
Naast een uitvoerend bestuur, heeft het museum diverse werkgroepen die, aangestuurd
vanuit het bestuur, zelfstandig uitvoerend werkzaam zijn.

Algemeen bestuur:
Samenstelling van het bestuur in 2020:
•
•
•
•
•
•

Rinus Krijnen
Ellie Oerlemans
Kees den Reijer
Liesbeth Martens
Wim Mertens
Jaap Elkerbout

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

In mei 2020 hebben we afscheid genomen van Jaap Elkerbout. Er zal geen opvolging
komen. We hebben besloten met vijf personen verder te besturen.

Financiële besturing:
-

Zie financieel jaarverslag, dat geaccordeerd is door het bestuur op 21 februari 2020.
Voorzitter en penningmeester hebben regelmatig overleg over de financiële situatie
van het museum en het bestuur wordt per kwartaal geïnformeerd over de voortgang
van de resultaten t.o.v. de geaccordeerde begroting. Vanwege de inkomstenderving
door corona zijn diverse aanvragen voor financiële ondersteuning gedaan.

Het jaar 2020:
-

-

Hoe mooi en veelbelovend zagen de bezoekcijfers en de aanvragen voor 2020 er uit.
We kenden hoge bezoekcijfers in die beginmaanden en onze agenda stond vol met
boekingen voor rondleidingen en groepsbezoeken.
Vanwege de coronapandemie is het museum diverse malen in opdracht van de
regering gesloten geweest. In de zomermaanden van 2020 zijn we een aantal
maanden uitsluitend open geweest in de weekenden. Om bezoekers te mogen
ontvangen waren er vele aanpassingen nodig en zijn de nodige Covid-19-protocollen

-

-

geschreven. De bezoekersaantallen in die periode liepen niet over. Vanaf half
december 2020 waren de musea in heel Nederland weer gesloten.
Een belangrijk speerpunt het afgelopen jaar was de band met de vrijwilligers te
onderhouden. Bestuursleden bellen regelmatig met de vrijwilligers en we sturen met
kerst en mogelijk andere dagen kleine attenties.
De geplande herinrichting van de entreeruimte is stopgezet.
We zijn dit jaar uitgenodigd voor toets voor de herijking van het geregistreerd
museum zijn. Een beleidsmatige stevige klus en een goed moment om alles via
online-meetings met bestuur onder de loep te nemen.

Exposities:
-

-

De op 26 oktober 2019 geopende tentoonstelling: Tussen Vrees en Vreugde bleef
vanwege corona veel langer staan dan gepland. Vanwege de sluitingen was het niet
mogelijk vrijwilligers op te roepen om de tentoonstelling te ontmantelen. Daarnaast
konden de voorbereidingen voor de nieuwe wisseltentoonstelling ook niet op gang
komen.
De nieuwe fototentoonstelling kende geen gelukkige start en is met veel oponthoud
en uitstel geopend op 12 december en vrijwel meteen daarna moest het museum de
deuren wederom sluiten.

Technische dienst:
-

Ook in het jaar 2020 zijn geheel coronaproef onderhoud en herstelwerkzaamheden
verricht door enkele mensen.

Gastheren en gastvrouwen:
-

Het grootste gedeelte van 2020 hebben de gastheren en gastvrouwen
noodgedwongen thuisgezeten. De korte periode dat we open mochten zijn was er
grote bereidheid om diensten te draaien.

Winkel:
-

Het afgelopen jaar was er uiteraard nauwelijks verkoop van de artikelen fysiek in de
winkel. Via de mail kwamen wel enkele verzoeken om producten binnen. Om een
grotere kenbaarheid aan onze producten te geven zijn we nu bezig met het opzetten
van een presentatie van onze artikelen op de website.

