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Inleiding

Bevlogen dorpsgenoten hebben de Stichting ‘Het schooltje van Dik Trom’ in mei 2008
opgericht om het gebouwtje voor sloop te behoeden en er een klein museum in te
vestigen.
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 heeft zich enkele jaren zeer terughoudend moeten opstellen in afwachting
van de aankoop van het schooltje door Stichting Stadsherstel en de subsidieverwerving
voor de renovatie van het schooltje.
De aankoop van het project heeft er menig keer zeer somber uitgezien, maar uiteindelijk
is het dan toch gelukt.
Heel veel partijen hebben daaraan hun steentje bijgedragen. De Stichting ervaart dat als
een grote steun bij haar voornemen om in het gerestaureerde schooltje een klein
museum te vestigen.
Met de aankoop van het schooltje is de eerste doelstelling (verwerving) gerealiseerd. Nu is
het moment aangebroken om de voornemens voor de vestiging van een klein museum om
te zetten in daden.
Dit beleidsplan is opgesteld voor de relatief korte periode van 2 jaar. Onze prioriteit is om
binnen dit tijdsbestek de openstelling van het Museum te realiseren en de
voorbereidingen te treffen om de inhoudelijke ontwikkeling van het museale en het
educatieve aanbod in het volgende beleidsplan vast te leggen.
De Stichting wil bij dit vervolgtraject nadrukkelijk de inbreng van de belangrijkste
betrokkenen binnen en buiten het Museum benutten.

Onthulling van het bouwbord als start van de restauratie en open dag op 27 november 2011.

Dik Trom luistert

Dik Trom luistert naar iedereen die zich aangesproken voelt door het icoon Dik Trom.
Van omwonenden tot toeristen.
Van gemeente tot provincie.
Van historische vereniging tot collega musea.
Van plaatselijke ondernemers tot landelijke sponsors en fondsen.
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Onze missie

De Stichting “Het Schooltje van Dik Trom” wil met het Dik Trom Museum:
-

jong en oud verrassen en vertellen over de locale geschiedenis en over de verhalen
in het boek “Uit het leven van Dik Trom”.

-

dit aan een breed publiek en op een verrassende wijze belichten, vanuit het huidige
tijdsbeeld, geïnspireerd door de fysieke omgeving waarin het zich heeft afgespeeld.

-

het monumentale schoolgebouwtje, de dorpssamenleving en de collectie vormen
hiervoor de inspiratiebronnen.

Museum
Het beoogde Museum in het gerestaureerde schoolgebouw met onderwijzerswoning in
Etersheim is de authentieke plek waar het boek ‘Uit het leven van Dik Trom’ door
Cornelis Johannes Kieviet is geschreven.
Het Museum bevindt zich tussen de dijken en sloten van de Etersheimerbraakpolder,
nabij het diepste punt van Noord-Holland.
In het museum wordt niet alleen aandacht besteed aan de geschiedenis van de omgeving
van Het Schooltje van Dik Trom, maar ook aan de rol die hoofdonderwijzer C. Joh.
Kieviet heeft gespeeld als auteur van het boek en als vernieuwer van het Nederlandse
onderwijs rond 1900.
Het belang van tradities zal nadrukkelijk worden belicht; in het bijzonder de techniek en
de kunst van het voorlezen en verhalen vertellen.
Hierbij zal het accent liggen op het voorlezen en vertellen aan kinderen.
De Stichting zal hiervoor een collectie verwerven, in eigendom en/of in bruikleen, die een,
historisch verantwoorde en voor de bezoekers aantrekkelijke presentatie biedt, waarin
bovengenoemde aspecten worden belicht.
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Strategische doelen

De Stichting tracht - volgens de statuten - haar 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.

Wie het Dik Trom Museum bezoekt ‘stapt in het boek van Dik Trom’ en beleeft de tijd rond 1900 op een
plattelandsschooltje.

Het is een bijzonder kind – en dat is ‘t!

2012 / 2013
De koers voor de komende twee jaar wordt door de Stichting op basis van de
doelstellingen als volgt operationeel gemaakt:
A

Het verwerven van fondsen

Realisatie van de inrichting van het schooltje tijdens de renovatiewerkzaamheden (de
nagelvaste elementen) en daarna (de roerende zaken) vergt forse investeringen. Er zijn
inmiddels afspraken met Stadsherstel gemaakt over de ruimte die voor het Museum
beschikbaar komt. De renovatiewerkzaamheden zullen in overleg met Stadsherstel zoveel
als mogelijk benut worden om de inrichtingsplannen te realiseren. Voor beide onderdelen
zijn investeringen nodig, die gedekt moeten worden door subsidies en fondsen.
Te ondernemen acties en tijdpad:
-

Meewerken aan de fondsenwerving voor de restauratie van het gebouw door
Stadsherstel (er is nog een tekort van € 35.000). Lopende actie.

-

Subsidieaanvragen voor de inrichtingskosten, waarbij we in dit stadium bij
voorkeur opteren voor één grote sponsor. Begin 2012 en doorlopend.

-

Voorbereiden en begeleiden van de renovatiewerkzaamheden. Doorlopend in
2012.

B

Plaatsing op een regionale monumentenlijst dan wel op de rijksmonumentenlijst

Wat betreft de monumentenstatus is hierin de meest haalbare status reeds voorzien
doordat de gemeente Zeevang voornemens is het schooltje op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen.
C

De realisatie van een museum in Het Schooltje van Dik Trom

Het werven en begeleiden van vrijwilligers ten behoeve van specifieke werkzaamheden die
de oprichting van het Museum vergen. Het betreft hier niet alleen de fysieke kant
(kasten, schoolmeubilair bv), maar ook de ontwikkeling van het inhoudelijke concept.
Vanaf september 2012 doorlopend.
D

De realisatie van een bezoekerscentrum in het Schooltje van Dik Trom

Gedurende de afgelopen jaren heeft Stadsherstel in overleg met de Stichting de
oorspronkelijke plannen - waarin ter plekke een bezoekerscentrum was opgenomen vanwege de recessie moeten bijstellen. De Stichting wil aan deze doelstelling invulling
geven middels samenwerking met het nabijgelegen bezoekerscentrum ‘De Breek’ en de
‘Molenstichting Zeevang’. De beoogde samenwerking betreft zowel de ontvangst van
bezoekersgroepen als ook het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten.
Vanaf medio 2012.

De Breek tijdens het Dik Trom
Festival in augustus 2008.

Het ligt voor de hand om in het
licht van samenwerking met ‘De
Breek’ de vaste openingstijden op
elkaar af te gaan stemmen.

Jeugdheld
In de Etersheimerbraakpolder, bij het diepste punt van Noord-Holland, wist de stoutmoedige dikkerd op een
bokkende ezel te blijven zitten door er achterstevoren op te gaan zitten en de staart van het dier vast te
pakken. Daarmee werd Dik Trom een nationale jeugdheld uit de kinderliteratuur

E

Het aanbieden van Het Schooltje van Dik Trom als trouwlocatie.

F

Al hetgeen tot genoemd doel bevorderlijk kan zijn.

Via naamsbekendheid zullen structurele inkomsten moeten worden verworven ter
dekking van de maandelijkse lasten. Er is reeds een start gemaakt met ledenwerving voor
‘Vrienden van Dik Trom’, die deels de vaste kosten moet gaan dekken. Een aantrekkelijke
website, verkoopartikelen, contacten met de media en publiciteitscampagnes moeten het
publiek bekend maken met de komst van het Museum en aanzetten tot (structurele)
inkomsten uit bezoek van schoolklassen uit de regio, deelname aan regionale
arrangementen, subsidies en sponsoring. Het aanbieden als trouwlocatie is eveneens een
bron van structurele inkomsten. Doorlopend in 2012 en 2013
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Organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
-

4 vrijwilligers uit de lokale samenleving van Zeevang

-

4 adviseurs, die het bestuur op de verschillende onderdelen (museaal, technisch,
financieel en bestuurlijk) met hun expertise bijstaan.

De verantwoordelijkheden tussen bestuursleden onderling en de adviseurs ten aanzien
van de diverse beleidsonderdelen, worden in onderling overleg bepaald. Voor elk
beleidsonderdeel wordt een ‘trekker’ aangewezen.
Daarnaast zullen vrijwilligers worden aangetrokken voor specifieke taken, die zowel
kortdurend (bv de inrichting) als structureel (museumwacht) van aard kunnen zijn.
Het Comité van aanbeveling zal een belangrijke netwerkfunctie gaan vervullen bij de
ontwikkeling en inrichting van het Museum.
De samenwerking met Stadsherstel als eigenaar/verhuurder van het gebouw en De
Molenstichting en De Breek als samenwerkingspartner voor educatieve activiteiten zal
formeel worden vastgelegd in de loop van 2012.
Ook met Stadsherstel, de gemeente Zeevang, de historische vereniging, uitgeverij
Kluitman en de erven Kieviet zijn reeds warme banden ontstaan in de afgelopen periode.
De Stichting zal deze banden koesteren en waar mogelijk aanwenden voor het bereiken
van haar doelstellingen.

Stichting Het Schooltje van Dik Trom
BESTUUR

ADVISEURS

Adri Bakker, notaris, voorzitter,
Notariskantoor Bakker A P
Raadhuisstraat 1
1474 HE Oosthuizen
Tel 0299 401351
E-mail: notaris@bakker.oosthuizen.knb.nl
Privé adres: Westerblokker 114
1495 AL Blokker
Tel. 0229-241237

Gerrit van der Meer, voorzitter Historische
Vereniging Oosthuizen
Drogisterij Meer G vd
Raadhuisstraat 25
1474 HH Oosthuizen
Tel. 0299 401501
E-mail: drogisterijgvdmeer@yahoo.com

Peter Fiedeldij Dop, secretaris
Kwadijk 25
1471 CB Kwadijk
Tel. 0299 622332 / 06-20477917
E-mail: pmj.fiedeldijdop@quicknet.nl

Jetty Voermans, voormalig wethouder
gemeente Zeevang
Mw H.W. Voermans
Etersheim 2,
1474 MT Oosthuizen
Tel. 0299 - 404283
E-mail: mail@voermansadvies.nl

Jan Steur, penningmeester
Raadhuisstraat 34
1474 HH Oosthuizen
Tel 0299 402361
Privé adres: De Krommert 33
1474 PN Oosthuizen
Tel. 0299 403599
E-mail: jan@personalvalue.nl

Jan Sparreboom, museumadviseur
Voorhaven 86
1135BT EDAM
Tel. 029 9371590
E-mail: j.sparreboom@quicknet.nl

Cees Knops, vice-voorzitter Historische
Vereniging Oosthuizen,
Knops C
Hobrede 46
1477 EK Hobrede
Tel. 0299 621765
E-mail: hobrede@kpnmail.nl

Iense Joosten, adviseur restauratie
De Wijzend 79
1474 PR OOSTHUIZEN
Tel. 029 9401901
E-mail: ienseada@hetnet.nl

COMITÉ VAN AANBEVELING
Rosette Zandvoort, kleindochter van C. Joh. Kieviet
Ton van der Lee, achterkleinzoon van C. Joh. Kieviet
Stichting Erfgoed Nalatenschap C. Joh. Kieviet
Gerard Prins, architect. Stichting Jaap Oranje
Martijn Smit, voormalig burgemeester gemeente Zeevang
Fenna Brouwer, directeur Waterlands Archief
BenVos, directeur Bouwfons MAB Ontwikkeling
Piero Vos, directeur Uitgeverij Kluitman
Michael Huyser, voormalig directeur Zuiderzeemuseum
Simon van Geldorp, voorzitter Stichting SPOOR
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Begroting

De Stichting opereert zonder winstoogmerk en hanteert een begroting inzake de
inrichtingskosten, die incidenteel zijn en een exploitatiebegroting, die van structurele
aard is.
Voor de inrichtingskosten – die geraamd worden op circa 3 ton, waarvan 1 ton voor de
museale afwerking van het interieur - worden een of meer fondsen aangeschreven zoals
hiervoor in paragraaf 3 onder A is beschreven.
De exploitatiebegroting omvat in grote lijnen de volgende vaste kostenposten, die door
structurele inkomsten moeten worden gedekt (zie paragraaf 3 onder E/F):
-

Huisvesting

-

Bureaukosten

-

Vrijwilligers

-

Onderhoud en vervanging collectie

-

Publiciteit & communicatie

Na vestiging van het Museum zal de Stichting aanvullend een begroting opstellen voor
bijzondere activiteiten van educatieve aard, die uit incidentele subsidies en inkomsten
moeten worden bekostigd.

Bijlagen:
-

Bestuurssamenstelling (zie hiernaast)

-

Comité van aanbeveling

-

Statuten (los bijgevoegd).

Stichting Het Schooltje van Dik Trom.
een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Doelstelling: De vestiging van het Dik
De voormalige Openbare Lagere School, Etersheim 8,

Trom Museum in het gerestaureerde

Oosthuizen. Bouwjaar 1882/3. Restauratie 2012.

schooltje van Etersheim.

Opening Dik Trom Museum 2013. Met dank voor alle

Giften en bijdragen in natura zijn voor

bijdragen in geld en in natura, en de medewerking van

de schenker aftrekbaar voor de

velen.

inkomsten- en winstbelasting.

