Jaarverslag 2017 Het Schooltje van Dik Trom

Inleiding
2017 was een buitengewoon hectisch jaar door de bouw van de dependance en alle perikelen
daaromheen; verwerven van subsidies, gedoe met aannemers en de ontmanteling van het noodgebouw.
Bovendien stonden de inkomsten onder druk vanwege het slechte weer in het hoogseizoen en moesten
we het museum in het laatste kwartaal sluiten vanwege de bouwwerkzaamheden.
Dankzij de enorme inspanningen van onze vrijwilligers konden we het jaar feestelijk afsluiten met de
heropening van het Museum en het vooruitzicht op de ingebruikname van de dependance rond Pasen
2018 .

Bezoekers
Het bezoekersaantal bleef met 2150 bezoekers behoorlijk achter bij 2016, toe de bezoekersaantallen juist
extra hoog waren vanwege onze deelname aan de watersnoodherdenking 1916. Niet alleen was het een
regenachtig voorjaar en bleven veel fietsers en wandelaars liever thuis, maar we liepen ook inkomsten mis
door de sluiting in het laatste kwartaal wegens de bouwwerkzaamheden.
Doordat we steeds meer groepsbezoeken krijgen, compenseerde dat nog enigszins de tegenvallende
bezoekersaantallen van passanten.

Collectiebeheer en tentoonstellingen
Nog steeds ontvangen we schenkingen vanuit de hele regio. Het inschrijven en beheer ervan neemt steeds
grotere proporties aan. Gelukkig heeft onze beheerder er hulp bij gekregen van Hanny van den Anker, die
nu een deel van de boeken inschrijft.
De zomertentoonstelling had als titel ’Leentje leert lezen’ en was weer zorgvuldig en boeiend ingericht
door Thea en Eef de Hilster. Ook voor deze tentoonstelling werd weer een prachtige brochure gemaakt en
kon een keur aan diverse leesplankjes tentoon worden gespreid.

De bouw van de dependance
Na 5 succesvolle jaren was het Schooltje van Dik Trom uit zijn jasje gegroeid. Het voormalige Klaslokaal van
meester Kieviet bood veel te weinig ruimte om onze mooie collectie aan het publiek te tonen. Met de
financiële steun van onder meer de Provincie N-H en RABO bank Waterland en Omstreken konden we in
het voorjaar opdracht geven voor de ruwbouw van de dependance. Helaas ging de aannemer failliet vóór
aanvang van de bouw en moesten er hals over kop nieuwe offertes worden aangevraagd. Stadsherstel
Amsterdam heeft gelukkig een aannemer voor ons kunnen aantrekken die binnen tijdpad én budget de
klus wilde klaren. Zo konden we dan toch na de bouwvakantie - met enkele maanden vertraging- van
start! Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden heeft Stadherstel ons geweldig ondersteund.
Toen de ruwbouw in de fabriek klaar was, kon de opbouw op locatie half oktober starten. Omdat alle
spullen uit het noodgebouw in het klaslokaal moesten worden opgeslagen, werd het Museum tijdelijk
gesloten. LOVE TV maakte van de verhuizing- waarbij alle vrijwilligers een handje hielpen- een korte
reportage voor de lokale televisie. Bij de ontmanteling van het noodgebouw werden de handen ook weer
flink uit de mouwen gestoken door onze voortreffelijke bouwploeg . De klus was in een weekend geklaard!
De opbouw van de werkschuur bood een spectaculair gezicht en trok veel kijkers uit de buurt.
In een mum van tijd stonden de wanden en werden de dakdelen erop gehesen.

De afbouw verliep iets minder vlot, maar na enkele weken konden de spullen uit het noodgebouw weer
worden terugverhuisd en bezoekers waren vanaf Kerstmis weer van harte welkom in het museum.
PR
Het bestuur heeft een deskundige in de arm genomen om ons te adviseren over onze PR activiteiten door
het jaar heen. Voor grootscheepse acties is ons budget echter niet toereikend en de conclusie is dat we de
beperkte middelen zo efficiënt in moeten zetten. Om die reden proberen we zoveel mogelijk free publicity
te verkrijgen en mee te liften op acties uit de regio.
We hebben in 2017 veel publiciteit weten te genereren voor het Schooltje met de bouwwerkzaamheden
en de fondsenwerving. Elke fase werd aangegrepen om de pers en de lokale TV opmerkzaam te maken op

het project en we waren daardoor vaak in het nieuws. Ook Facebook kon daarbij worden ingezet omdat
we een vrijwilliger bereid vonden om zich daarvoor in te zetten.

Nieuwe activiteiten
Arrangementen
Diverse arrangementen zijn uitgeprobeerd, aangepast of vernieuwd. De verjaardagspartijtjes en het
schoolbezoek van 1 dagdeel zijn nu in het vaste aanbod opgenomen. Ook de ‘Dik Trom avonturentocht’ het arrangement met een aantal participanten uit de buurt- is in een nieuwe brochure gegoten en zal
opnieuw gepromoot worden.

Verkoopartikelen
Aan ons winkelassortiment zijn weer enkele artikelen toegevoegd die bezoekers kunnen kopen om
daarmee het Schooltje te steunen. Dit keer waren het handwerkartikelen, die vervaardigd zijn door Petra
de Lange, de zelfs tijdens haar vakanties de mooiste producten fabriceert.
Boekherstel
Jammer genoeg vertrok onze boekhersteller Trudi Woestenburg onze organisatie om haar vleugels elders
uit te slaan. Door een gelukkig toeval meldde zich een ervaren boekrestaurateur aan met het aanbod om

voortaan onze waardevolste boeken te repareren. Jelle Groen neemt nu elke maand een partijtje
onderhanden en zo wordt onze collectie steeds mooier.

Vrijwilligers
Zonder de enorme inzet van onze trouwe vrijwilligers zou Het Schooltje al deze activiteiten niet kunnen
realiseren. Naast de diensten als museumwacht worden er allerlei initiatieven ontplooid om bezoekers te
trekken en te binden.
Ook bij het onderhoud van gebouw en tuin is een aantal vrijwilligers intensief betrokken. De waardering en
bewondering voor het behoud van Het Schooltje, die onze bezoekers keer op keer in de schrijfschriftjes en
het gastenboek laten horen, is een verdiende beloning voor hun inzet.
Het vrijwilligersbestand bestaat voornamelijk uit gepensioneerde 60 plussers, die vaak nog allerlei andere
interesses en verplichtingen hebben en soms kampen met gezondheidsproblemen of die van hun partner.
Dat is een kwetsbare positie voor de continuïteit en daardoor hebben helaas enkele fantastische
vrijwilligers in 2017 af moeten haken.
Er zijn meerdere pogingen ondernomen om nieuwe vrijwilligers via vrijwilligerscentrales uit de regio aan te
trekken, Gelukkig konden we daarmee ook enkel nieuwe krachten welkom heten, maar tot dusver toch
nog onvoldoende. We zullen daar méér en continu aandacht aan moeten geven.
Bestuur
Om gezondheidsredenen moesten we helaas afscheid nemen van onze secretaris Peter Fiedeldijdop. Op
zijn afscheidsfeestje was onze nieuwe burgemeester een prominente gast. Peter was van meet af aan een
bevlogen voorvechter van de stichting en Het Schooltje is hem veel dank verschuldigd voor zijn
onvermoeibare inzet. Gelukkig is Hans Carbaat bereid gevonden om hem op te volgen als secretaris.

In 2017 is het initiatief genomen om intensiever samen te gaan werken met de Molenstichting Zeevang om
de nodige bestuurskracht en continuïteit te kunnen waarborgen bij de gebiedsontwikkeling in het
verlengde van de komende dijkversterking. De leidraad voor de besprekingen tussen de besturen wordt
gevormd door het businessplan Etersheim, dat nog door voormalig gemeente Zeevang is geaccordeerd..

Ook het gegeven dat de coördinator in 2018 haar functie zal neerleggen, dwingt tot herschikking van taken
en verantwoordlijkheden.
Vrienden van Dik Trom
De financiële steun van onze Vrienden is voor de exploitatie van Het Schooltje onontbeerlijk. We zijn er
trots op dat we tot nu toe zonder subsidie het Schooltje in eigen beheer konden exploiteren. Daar zijn we
onze Vrienden zeer erkentelijk voor. Ook het Vriendenbestand bestaat echter – evenals het
vrijwilligersbestand- voornamelijk uit senioren en is daardoor kwetsbaar voor de continuïteit van het
bestand. We zullen ons moeten beraden op ludieke acties om ook jongeren aan ons te gaan binden.
Financiën
Nadat we in 2016 al een substantieel bedrag hadden ontvangen voor de bouw, konden we in 2017 met
succes alle subsidies verwerven die nodig waren voor de afbouw en de inrichting. Een poging om via
crowdfunding middelen te verwerven had weinig succes omdat ons eigen vrijwilligersnetwerk daarvoor te
klein en te bescheiden van aard is. Gelukkig waren er prachtige initiatieven om ons een handje te helpen
van Zeevangnet, en de protestantse gemeente Zeevang- Oudendijk Wij danken al onze sponsoren voor
hun bijdrage en het mooie resultaat, waar we trots op mogen zijn.
Vanwege een geringer bezoekersaantal (slecht weer en sluiting door bouwwerkzaamheden) hebben we in
2017 helaas vrijwel geen positief resultaat kunnen boeken op de reguliere exploitatie. De gepubliceerde
resultatenrekening op www.hetschooltjevandiktrom.nl geeft meer inzicht in de details van de financiële
situatie per 31- 12 -2017 en daarna.
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