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Inleiding

Met de aankoop van het schooltje in 2011 door Stadsherstel was eindelijk het moment
aangebroken om de voornemens voor de vestiging van een kinderboekenmuseum in
Etersheim om te zetten in daden. Het stichtingsbestuur kon zich in 2012 ten volle wijden aan
de voorbereidingen om het gerestaureerde schooltje in gebruik te gaan nemen en de
exploitatie rond te krijgen.

Voor het bestuur was afgelopen jaar een krachttoer weggelegd om de hele organisatie vanuit
het niets op te bouwen. Uitdagingen werden opgepakt, teleurstellingen over uitblijvende
subsidies overwonnen en het ruwe handwerk werd niet geschuwd.

Hoogtepunt in 2012 was vanzelfsprekend de feestelijke opening op 7 december van het
Klaslokaal anno1890. Zonder alle hulp en inzet van de vrijwilligers, die zich aangesloten
hebben bij de Stichting, was dit resultaat niet mogelijk geweest. De hartverwarmende reacties
van alle betrokkenen en het publiek op het behoud van het schooltje zijn een stimulans om
vaart te maken met de opening van het kinderboekenmuseum in 2013.

Met dit jaarverslag geeft het bestuur inzicht in het reilen en zeilen van Stichting ‘Het
Schooltje van Dik Trom’ en zijn activiteiten in 2012.
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Het Bestuur

Met het oog op verbreding van het netwerk is in 2012 is het Comité van Aanbeveling
uitgebreid en is het bestuur versterkt met adviseurs op technisch en educatief terrein.
Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment nog uit 3 vrijwilligers uit de lokale
samenleving van Zeevang en wordt bijgestaan door 5 adviseurs, die op verschillende
onderdelen (museaal, technisch, educatief, financieel en bestuurlijk) met hun expertise
ondersteuning bieden.

Het bestuur hanteert het beleidsplan 2012-2013 en een jaarlijks werkplan als leidraad bij zijn
taken en verantwoordelijkheden.

De redding en het herstel van het schoolgebouw was de primaire doelstelling van het bestuur.
Bij het bereiken van deze mijlpaal heeft bestuurslid Cees Knops besloten zich terug te
trekken. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen
bestuursperiode.

Het bestuur en zijn adviseurs vergaderen elke 3e woensdag van de maand in het Schooltje.
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Bestuurssamenstelling in 2012

Naam

Datum in functie

De heer A. P. Bakker, voorzitter

28-05-2008

De heer P. M .J. Fiedeldij Dop, secretaris

28-05-2008

De heer C. Knops

28-05-2008

De heer J. P. Steur, penningmeester

18-07-2008
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Datum uit functie

01-01-2013
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Statuten en doelstellingen

De statuten vermelden de volgende doelstellingen:

a

de verwerving, restauratie, instandhouding en exploitatie van het voormalige

schoolgebouw te Etersheim, hierna te noemen: 'Het Schooltje van Dik Trom'.
b

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht -volgens de statuten- zijn doel onder meer te verwezenlijken door:

a

het verwerven van fondsen;

b

plaatsing op een regionale monumentenlijst dan wel op de rijksmonumentenlijst;

c

de realisatie van een museum in Het Schooltje van Dik Trom;

d

de realisatie van een bezoekerscentrum in het Schooltje van Dik Trom;

e

het aanbieden van Het Schooltje van Dik Trom als trouwlocatie

f

al hetgeen tot genoemd doel bevorderlijk kan zijn.

In de volgende paragraaf worden deze activiteiten uitgebreid toegelicht.
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Activiteiten 2012

De Stichting heeft zich in 2012 volledig gericht aan de opzet en ontwikkeling van
kinderboekenmuseum’ het Schooltje van Dik Trom’. Er is het afgelopen jaar ongelooflijk veel
werk verzet met een prachtig resultaat. Zonder onze subsidiënten, sponsoren, Vrienden en
vrijwilligers hadden we dit nooit kunnen bereiken.

a

Het verwerven van fondsen
Na oriëntatie op de fondsenmarkt en op basis van een gedegen begroting voor de
reconstructie van het Klaslokaal hebben we vier grote fondsen aangeschreven voor de
herinrichting. Met de toekenningen van de RABO bank en het Prins Bernhard Fonds
kon voldoende dekking worden gevonden voor de start van de werkzaamheden.
Doordat het Nationaal Onderwijsmuseum een groot deel van het schoolmeubilair in
bruikleen verschafte en bovendien lokale bedrijven bereid waren ons te steunen, kon
de bouwploeg -onder leiding van Iense Joosten- alle ideeën te uitvoer brengen.

Daarnaast is subsidie verkregen van de gemeente Zeevang (uit het Zonnehoekfonds)
voor een bijdrage aan de aanschaf van een TV en computer en subsidie voor de
ontwikkeling van een educatief arrangement voor scholen.

Voor de opleiding van de vrijwilligers ontvingen we van het Mondriaan Fonds een
bijdrage, zodat de museumwachten goed beslagen ten ijs kunnen komen.

b

Plaatsing op een regionale monumentenlijst dan wel op de rijksmonumentenlijst
Begin 2012 heeft de gemeenteraad besloten om het schooltje op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen. Dit was een belangrijke mijlpaal gezien de subsidieeisen die meermaals worden gesteld.
‘Het schooltje van Dik Trom met het aanpalende woonhuis heeft het stempel van gemeentelijk
monument gekregen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang is
officieel overgegaan tot aanwijzing van Etersheim 8, beter bekend als het schooltje met voormalige
onderwijzerswoning, als gemeentelijke monument.’
Bron: Noord Holland Dagblad donderdag 1 maart 2012
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De realisatie van een museum in Het Schooltje van Dik Trom
De eerste fase betrof de voorbereiding van de reconstructie van Het Klaslokaal anno
1890. Die kon van start gaan nadat Stadsherstel het schooltje eind oktober technisch
had opgeleverd. Met vereende krachten is in no-time de houten vloer gelegd en is het
schoolmeubilair naar binnen gedragen, waarna de bouwploeg de vereiste aanpassingen
en het schilderwerk ter hand kon nemen. Intussen werd ook de entree ingericht met
een keukenblok en een praktische balie.

Daarnaast werd een aanvang gemaakt met het beheer van de collectie. Zowel veel
boeken (meer dan 1000) als voorwerpen zijn de afgelopen periode aan het museum
aangeboden en vrijwilligers hebben die her en der opgehaald. Eind 2012 is een
computerprogramma aangeschaft voor de registratie van de boekencollectie, zodat met
de registratie kon worden begonnen

Met de presentatie van het nieuwe boek van Ton van der Lee (Dik Trom in Afrika) en
een voorleessessie van Job Cohen op 7 december werd deze fase feestelijk afgesloten.
Bij de Open Dagen die daarna werden georganiseerd was het publiek laaiend
enthousiast over het resultaat.
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Nu de reconstructie van het Klaslokaal anno 1890 is gerealiseerd kon de volgende fase
worden opgepakt. Na de kerstvakantie is de bouwploeg voortvarend aan de slag gaan
met de museale voorzieningen, waarbij de inrichting van de kast voor de
boekencollectie de grootste operatie was. De planning voor de opening van het
museum is gericht op eind maart – begin april 2013.
De eerste tentoonstelling zal gewijd zijn aan ‘ Leven en Werk van C. Joh. Kieviet’.

d

De realisatie van een bezoekerscentrum in het Schooltje van Dik Trom
De stichting heeft deze doelstelling in 2011 bijgesteld en is van plan om hieraan
invulling te geven door middel van een samenwerkingsovereenkomst met
bezoekerscentrum De Breek. Eind 2012 is een concept samenwerkingsovereenkomst
vastgesteld, die begin 2013 door partijen zal worden getekend. De beoogde
samenwerking betreft zowel de ontvangst van bezoekersgroepen, de verhuur van de
locatie buiten de reguliere openingstijden van het museum als ook het ontwikkelen en
uitvoeren van educatieve activiteiten.
Voor het ontwikkelen van een educatief arrangement voor scholen is subsidie
ontvangen van gemeente Zeevang. Gezamenlijk zullen de partners een modulair
opgebouwd programma presenteren, waar scholen naar behoefte op kunnen intekenen.
In 2013 zullen enkele pilots worden gehouden met de scholen in Zeevang, zodat we –
indien gewenst- nog aanpassingen in het programma kunnen verwerken. Vanaf
schooljaar 2013-2014 wordt het aanbod dan regulier aangeboden

e

Het aanbieden van Het Schooltje van Dik Trom als trouwlocatie
Een eerste trouwplechtigheid was gepland in november. Ton van der Lee wilde –
omringd door zijn familie- op zijn trouwdag de bruidstaart aansnijden in het schooltje
van zijn overgrootvader. Door een wolkbreuk viel dit onderdeel van het feest in het
water, maar we hebben hiermee wel proefgedraaid met de inrichting voor een dergelijk
evenement.
In het kader van de samenwerking met bezoekerscentrum De Breek is een vergunning
als Trouwlocatie aangevraagd. Naar verwachting wordt deze aanvraag begin 2013
gehonoreerd.
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Al hetgeen tot genoemd doel bevorderlijk kan zijn.
Hieronder vallen alle overige activiteiten, die nodig zijn om het museum draaiend te
houden, zoals het werven, begeleiden en opleiden van vrijwilligers en de PR.

Vrijwilligers
Op de eerste plaats zijn er voldoende en enthousiaste vrijwilligers nodig om alle
uitvoerende taken te verrichten. Daar drijft het museum op!
Door publicaties in de weekbladen en mond-tot-mond reclame zijn er inmiddels een
25 tal vrijwilligers aangesloten bij onze organisatie. Een deel daarvan is vooral actief
bij de bouw en inrichting, anderen hebben zich opgegeven als
museumwacht/verhalenverteller of het beheer van de collecties (boeken en
voorwerpen). Veel van de vrijwilligers zijn overigens bereid om overal in te springen
en allerlei hand- en spandiensten te verrichten.
Het bestuur heeft in 2012 een opleidingsplan vastgesteld en subsidie verworven om
een cursus ’verhalenverteller’ aan te bieden in 2013.

PR
Op allerlei manieren is publiciteit bij de verschillende media gezocht en gevonden
voor de restauratie en inrichting van het Schooltje. Door de crowd-funding van
Stadsherstel konden we meeliften met de toenemende bekendheid bij het publiek. Ook
een filmpje van ROC studenten dat op RTV-NH werd vertoond, hielp ons aan nieuwe
vrienden en belangstellenden.
Het bestuur heeft in 2012 een communicatieplan vastgesteld, waar reeds op enkele
punten uitvoering aan is gegeven, zoals de vernieuwde website, de activiteitenkalender
en de promotie van ‘Het land van Dik Trom’ in samenwerking met bezoekerscentrum
De Breek.
Gezien de omvangrijke taak die gekoppeld is aan de PR, wordt naarstig gezocht naar
een bekwame vrijwilliger, die deze activiteit op zich wil nemen.
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Financiële kaders

Exploitatie
Een stabiel fiancieel beeld kan over 2012 nog niet gegeven worden, aangezien het museum
pas volgend jaar tot exploitatie komt. Het afgelopen jaar is er wel een bescheiden
exploitatiebegroting opgesteld voor de toekomst. De Bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers
leveren hun bijdrage als vrijwilliger geheel kosteloos, met als gevolg dat er geen enkele
vergoeding hoeft te worden opgenomen in de begroting.
Bijdragen van ‘Vrienden van Dik Trom’ vormden in 2012 vooralsnog de enige structurele
inkomstenbronnen. Aangezien de huurovereenkomst ook nog niet was ingegaan, stonden daar
slechts beperkte structurele uitgaven tegenover. De kosten voor een wervingsactie voor
nieuwe vrienden bleken goed besteed; het aantal groeide van 25 naar ruim 100 per 1-1-2013.

Investeringen
De investeringsbegrotingen voor inrichting, educatie en opleiding zijn bij diverse subsidienten
ingediend en toegekend. Deze incidentele, financiele impulsen zijn zoveel mogelijk optimaal
benut in 2012. Enkele posten lopen door naar de uitvoering in 2013.

Merchandise
Voor een sluitende exploitatie zijn ook de verkoopartikelen van groot belang. In de exploitatie
is slechts een beperkt budget opgenomen voor deze post. Het merendeel van de
verkoopartikelen (boeken, bouwplaat) is daarom in consignatie genomen, zodat we geen
fianciele risico’s lopen. Een uitzondering is gemaakt voor het 1e boek van Ton van der Lee,
waarvan de restpartij kon worden afgenomen voor een zeer lage prijs. Daarmee beoogden we
ook een investering te doen op andere terreinen (representatie, PR) van ons beleid.

Donaties
Wij prijzen ons gelukkig met de ontvangst van enkele substantiele donaties, die ons in staat
stellen ons museum op het gewenste kwaliteitsniveau te tillen. Onze gulle gevers zijn wij zeer
dankbaar voor hun bijdragen.
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Het Schooltje van Dik Trom

Balans (x euro) per ultimo december 2012

Activa

Passiva

Vaste activa
Verbouwing

7.285,72

Afschrijvingen
Boekwaarde

Collectie

-

Eigen vermogen

1.456,20

Resultaat t.b.v. algemene reserve

17.759,37

Resultaat t.b.v. bestemmingsreserv 4.730,00
7.285,72

3.104,43

Afschrijving

Te besteden subsidies
-

Boekwaarde

3.104,43

Liquide middelen
Kassen

297,93

Rabobank spaarrekening

11.500,00

Rabobank betaalrekening

3.549,90

Rabobank vriendenrekening

1.830,04

1.062,21

Voorraden kantoor

300,00

Particulier t.b.v. bestemming

520,00

Gemeente Zeevang

1.000,00

Zonnehoekfonds

750,00

Prins Bernhard Cultuurfonds

3.300,00

Piet Mondriaan Stichting

1.700,00
7.270,00

Nog te betalen
bedragen
17.177,87

Voorraden winkel

23.945,57

Stadsherstel

1.980,48

Beveiliging

535,50

Overige

1.119,75
3.635,73

1.362,21
Te ontvangen subsidies
Prins Bernhard Cultuurfonds

5.000,00

Zonnehoekfonds

750,00
5.750,00

Overige vorderingen

171,07
171,07

Totaal activa

34.851,30

Totaal passiva

34.851,30

Resultatenrekening (x euro) per ultimo december 2012
Omschrijving

Boekjaar
2012

Begroot
2012

Begroot
2013

Uitgaven
Huisvestingskosten
Huur
Gemeentelijke heffingen
Energie en water
Onderhoud en schoonmaak

-

900,00
166,00
-

Organisatie
Verzekeringen
Administratiekosten
Representatiekosten
Werving en Promotiekosten
Algemene kosten
Lidmaatschappen/abonnementen
Exposities/evenementen

1.066,00
500,00
-

25,50
2.049,10
84,85
24,08
32,08
2.215,61

Voorraad verkoop materiaal

-

Kosten activa
collectie
verbouwing/inrichting
vorderingen
educatie
apparatuur

-

72,03
-

500,00

3.445,00

75,00

441,00

100,00
5.450,00
900,00
3.750,00
3.400,00
24.047,00

72,03

Totaal uitgaven

5.731,00

100,00
50,00
325,00
1.750,00
400,00
820,00

150,00
18.722,00
5.175,00

-

Financieringskosten
Bankkosten
Rente

3.600,00
531,00
1.300,00
300,00

13.600,00

100,00
-

2.287,64

100,00

25.688,00

23.317,00

Inkomsten
Algemeen
Entreegelden
Verkopen
Vrienden
Private giften
Subsidies en Sponsoring
Ov. Vorderingen

Resultaat
Totaal inkomsten

337,00
1.038,78
1.735,00
12.116,50
9.512,41
37,32

winst

400,00
390,00
500,00
501,00
24.450,00

5.426,00
1.166,00
1.562,00
500,00
5.750,00
117,75

24.777,01

26.241,00

22.489,37

553,00

24.777,01

26.241,00

14.521,75
8.795,2523.317,00

