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Jaarverslag 2018
Voorwoord
We kijken terug op een enerverend jaar voor de organisatie en de vrijwilligers!
Hoogtepunten waren natuurlijk de viering van ons 1e lustrum en de feestelijke
ingebruikname van de dependance met Pasen.
Dat het project succesvol kon worden afgerond is vooral te danken aan de enorme
inspanningen van alle vrijwilligers en de financiële bijdragen van onze Sponsoren.
Zoals we hadden verwacht is de extra ruimte in de ‘werkschuur’ een grote aanwinsten
gebleken voor de ontvangst van groepen en als werkplek voor de collectiebeheerder.
Niets dan lof voor de vrijwilligers die dit alles gezamenlijk tot stand hebben gebracht!
Adri Bakker, voorzitter

Van de gemeente ontving het schooltje op 28
november een beeldje van Dik Trom te leen
voor drie jaar.
Dit beeldje heeft een mooi plaatsje gekregen
in de nieuw dependance
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Bezoekers
Dankzij de verbeterde faciliteiten liep het bezoekersaantal weer flink op tot 2877 ten
opzichte van 2017 (2150). Was het jaar daarvoor het regenachtige weer een belemmering
voor museumbezoekers op de fiets; in 2018 bleek de aanhoudende warmte een spelbreker
en zochten fietsers liever verkoeling aan het water.
Doordat we steeds meer groepsarrangementen konden boeken in de dependance,
compenseerde dat de tegenvallende bezoekersaantallen van passanten. Dat leverde
overigens weer extra werkdruk op voor onze museumwachten omdat deze bezoeken buiten
de reguliere openingstijden geboekt worden.

De waardering voor een bezoek aan het
schooltje is bijzonder groot blijkens de
berichten uit de schriftjes. Onze vrijwilliger
Petra Lange heeft ter gelegenheid van het 1e
lustrum een bloemlezing ervan samengesteld.

Collectiebeheer
De werkomstandigheden voor de collectiebeheerder waren beslist niet makkelijk. Allereerst
was de hele collectie 2 x verhuisd en waren de dozen flink door elkaar geraakt. Ook duurde
het nog enkele maanden vóór haar werkplek in gebruik kon worden genomen, maar in de
loop van het jaar werd die steeds professioneler ingericht. Tussendoor moest ook de
vitrinekast voor het open depot ingericht worden en werden er nog boekenkasten
getimmerd voor de 2e handsboeken. Maar alles kwam uiteindelijk prachtig voor elkaar.
Nog steeds ontvangen we veel oude boeken en de grenzen van onze opslag zijn alweer
bereikt. Dat betekent dat niet alle boeken zonder meer kunnen worden aanvaard, maar dat
de collectiebeheerder eerst bekijkt of de schenking in de collectie past.

Deze tekening van Jaap
Oudes is geïnspireerd door
het boek Dik Trom van
Johan Kieviet.
Dankzij een schenking is dit
schilderij te zien in onze
dependance.
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Sommige schenkingen passen niet in onze collectie, maar wel in die van andere musea. Ook
worden juweeltjes geschonken die wij niet professioneel kunnen conserveren.
Dit unieke kinderboekje
konden we overdragen aan
de Koninklijke Bibliotheek
(KB) in Den Haag.

Tentoonstellingen
Het 1e lustrum van Het Schooltje was een reden om de zomertentoonstelling te wijden aan
de diverse boekbanden van de Kievietboeken uit eigen collectie en collecties van enkele
vrijwilligers bij Het Schooltje. In de tentoonstelling waren daarnaast enkele bijzondere
bruiklenen te zien.

In de wintertentoonstelling werden 4 vergeten schrijvers in het zonnetje gezet, waarvan we
minimaal 15 boeken in de collectie hadden.
Ook werden merklappen uit onze collectie ten toon gesteld.
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De ingebruikname van de dependance en de buitenruimte
De vrijwilligers hebben een huzarenstukje moeten leveren om in 3 maanden tijd het casco
gereed te maken voor de opening én ook nog binnen het beschikbare budget! Het was
spannend, maar de bouwploeg en het inrichtingsteam hebben het gered en alles was tiptop
in orde vóór de opening van het hoogseizoen.
LOVE -TV heeft van de hele bouwperiode een memorabele film gemaakt, die vertoond werd
bij de opening op 30 maart.

Het slotstuk van het hele
bouwproject was de
zonwering die ons
geschonken werd door de
Protestantse gemeente, die
daarvoor de opbrengst van
de kerstactie
2017beschikbaar had
gesteld.

Daarna konden we onze aandacht gaan richten op de buitenruimte, die toe was aan een
flinke opknapbeurt. Een lokale hovenier maakte gratis - samen met het tuinteam- een
voorstel voor de beplanting, hekken aan de slootkant en de bestrating. De achtertuin en de
hekken aan de sloot konden nog in 2018 worden gerealiseerd, zodat de schoolklassen veilig
buiten konden spelen in het speelkwartier.
De beplanting aan de zijkant naast de buren moest echter wachten tot het voorjaar 2019 en
voor de bestrating werd aanvullende subsidie gezocht.
Publiciteit
Vorig jaar concludeerden we op basis van een deskundig advies dat ons budget niet
toereikend is voor grootscheepse acties en dat we de beperkte middelen zo efficiënt
mogelijk in moeten zetten. Om die reden beperken we onze betaalde advertenties tot de
activiteitenkranten in de regio en proberen we daarnaast zoveel mogelijk free publicity te
verkrijgen in de lokale pers en op gratis websites, die uitjes propageren.
Zo hebben we in 2018 weer veel publiciteit weten te genereren voor het Schooltje met de
werkzaamheden rond de dependance. Ook wisten we regelmatig de pers en lokale TV
opmerkzaam te maken op speciale evenementen zoals de opening van de dependance met
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de zomertentoonstelling en later in het seizoen de overhandiging van het Dik Trom beeldje
door de burgemeester.
Ook via onze
Facebookpagina konden we
aandacht schenken aan
bijzondere bezoekers, zoals
Tjerk Ridder die - op weg
naar de afsluitdijk- samen
met zijn ezeltje Lodewijk
even kwam buurten bij het
Schooltje.

Nieuwe activiteiten
Schoolarrangementen
We hebben ons met succes ingezet om een pilot met ‘De School van Vroeger’ te starten. Het
biedt basisschoolleerlingen van groep 3 en 4 de mogelijkheid om kennis te maken met het
erfgoed in onze gemeente. Omdat het nogal wat voeten in de aarde had vóór de subsidie
door de gemeente verstrekt werd, konden we pas in oktober starten met de werving bij de
scholen in Edam-Volendam. Hierdoor kunnen we waarschijnlijk de verstrekte subsidie niet
volledig inzetten binnen de periode van 1 jaar. Het zal - hoe dan ook- voor ons een leerzaam
traject worden.
Verkoopartikelen
Aan ons winkelassortiment zijn weer enkele handwerkartikelen toegevoegd die bezoekers
kunnen kopen om daarmee het Schooltje te steunen.
Daarnaast is er een Engelse Dik Trom vertaling toegevoegd aan ons assortiment. Tijdens de
research voor de Kieviet zomertentoonstelling stuitte onze webmaster bij toeval op deze
uitgave van de hand van Paula Josephson. Voor Engelssprekende bezoekers is er nu ook een
bijpassende folder beschikbaar.
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Vrijwilligers
De inzet van onze vrijwilligers is in 2018 buitengewoon intensief geweest. Naast de diensten
als museumwacht zijn er teams gevormd voor de inrichting, het onderhoud van het gebouw
en de tuin. Daarnaast is ook nog een schoolploeg opgericht om de schoolbezoeken te
organiseren en uit te voeren.
Met de toename van groeps- en schoolbezoeken buiten reguliere openingstijden, werd de
werkdruk voor de vrijwilligers en daarmee de kwetsbaarheid van de organisatie nog groter.
Acties om nieuwe vrijwilligers te werven leverden bovendien onvoldoende nieuwe aanwas
op.
Dit is een punt van grote zorg en blijvende aandacht. Er zullen in 2019 maatregelen moeten
worden genomen om taken uit handen te geven dan wel af te bouwen en opnieuw een
wervingsactie voor vrijwilligers op te zetten.
Door een riante gift uit de
Rabo Clubkas Campagne
konden we dit hectisch jaar
gelukkig toch feestelijk
vieren met een gezellige
barbecue bij de Breek.

Bestuur
Wegens verhuizing nam de vrijwilliger coördinator in april afscheid van het Schooltje, maar
bleef wel als adviseur op de achtergrond aanwezig. Haar taken werden onderling verdeeld
tussen bestuur en vrijwilligers. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit een werkbare optie
zal zijn.
In samenwerking met Molenstichting Zeevang is in september de Stichting Etersheimerbraak
opgericht om de nodige bestuurskracht en continuïteit te kunnen waarborgen bij de
gebiedsontwikkeling in het verlengde van de komende dijkversterking. Met de gemeente
Edam- Volendam, de provincie en de Alliantie Markermeerdijken worden momenteel de
plannen voor een minimuseum voor Archeologie bij de Breek uitgewerkt.
Stichting Etersheimerbraak krijgt – naar het zich laat aanzien- in 2019 subsidie van de
provincie om een coördinator aan te stellen, die het ingediende projectplan ‘Expeditie
Etersheimerbraak’ kan gaan uitwerken. Daarmee zal ook ruimte vrijkomen om enige PR en
coördinatietaken van De Molenstichting en het Schooltje over te nemen.
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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
aansprekende acties om ook jongeren uit de gemeente aan ons te gaan binden.
Financiën
De financiële verantwoording voor de bouw en inrichting van de dependance konden we in
2018 geheel conform de begroting afronden. Daarnaast werd een begin gemaakt met de
herinrichting van de buitenruimte, waarvoor nog een beperkt budget via subsidies
beschikbaar was. In 2019 kan een deel van de plannen voor de tuin nog gerealiseerd worden
binnen de beschikbare middelen.
Wij danken al onze sponsoren voor hun bijdrage en het mooie resultaat, waar we trots op
mogen zijn. Ook in 2018 waren er weer enkele initiatieven van lokale ondernemers om ons
te ondersteunen bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Daarmee konden we bv de
vrijwilligers trakteren op een gezellige eindejaar bijeenkomst en de lief&leed pot aanvullen.
Vanwege de toename van het bezoekersaantal hebben we in 2018 een 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 -2018.
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