STICHTING MUSEUMBOERDERIJ VREEBURG
Boerderij- en Rijtuigmuseum
JAARVERSLAG 2020
Bestuur
Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:
Hans van Kampen, voorzitter
Anton Wauters, secretaris
Berend Schop, penningmeester
Siem Huijberts, lid
Lucien Kortenaar, lid
Gerarda Mak, lid en
Rienk Mud, lid
Nevenfuncties bestuursleden:
Hans van Kampen, bestuurslid Westfries Genootschap
Anton Wauters, bestuurslid Rom Kindermanfonds
Berend Schop, geen
Siem Huijberts, vicevoorzitter Westfriese Folklore, vicevoorzitter Stichting Aangepaste Sport
en Vrijetijdsbesteding
Lucien Kortenaar, bestuurslid Stichting 1940-1945 (Oorlogsmuseum)
Gerarda Mak, geen
Rienk Mud, voorzitter Stichting Westfriese Folklore, voorzitter Noordkop Centraal.
Vreeburg past de Governance Code Cultuur toe. Er is gekozen voor bet bestuursmodel.
Het dagelijks bestuur vergaderde tienmaal, het Algemeen Bestuur tweemaal.

Coronavirus
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van het coronavirus. Wie had verwacht dat
het virus dat begin van het jaar in Wuhan (China) opdook zou uitmonden in een wereldwijde
pandemie, die het leven van iedereen zo ingrijpend zou beïnvloeden? Zo werd vanaf half
maart ook het hele culturele leven, waaronder de musea, stilgelegd. Alles was gereed voor
de opening van het nieuwe seizoen van Vreeburg op 3 april. De uitnodigingen lagen klaar
voor verzending. De nieuwe wisseltentoonstelling, het rooster voor de suppoosten, de
folders enz., kortom alles was klaar om er een mooi seizoen van te maken. Helaas kon het
niet doorgaan. Nadat alles was aangepast aan het voorgeschreven protocol ging ons
museum begin juli voor het publiek open. Omdat wegens het virus niet alle suppoosten
konden worden ingezet, slechts twee middagen per week.

Vrijwilligers

Door het coronavirus fungeerde een kleine groep vrijwilligers als suppoost. Anderen hielden
zich bezig met het inrichten van de wisseltentoonstelling, documentatie van objecten,
klimaatregeling, het aanpassen van het museum aan de voorgeschreven maatregelen in
verband met het virus, enz. Deze werkzaamheden werden zoveel mogelijk voornamelijk op
dinsdagmorgen verricht.
Totaal waren er 60 vrijwilligers.
Museumbezoek
Door het virus vond er geen officiële opening van het seizoen plaats. Door de beperkte
openingsuren en het afgelasten van de Westfriese markten was het aantal bezoekers zeer
laag, namelijk 217 volwassenen, 76 kinderen, 30 donateurs en 177 gratis bezoekers, die
tijdens de Open Monumentendagen gratis toegang hadden en kinderen onder 6 jaar. Totaal
500. Bezoekers moesten zich het grootste gedeelte van de openstelling van tevoren
aanmelden en worden geregistreerd.
De kleuterklassen van de Julianaschool waren het enige schoolbezoek dat werd ontvangen
en rondgeleid.
Exposities
In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding werd een grote wisseltentoonstelling
samengesteld met als titel “Oorlog en Verzet in & om Schagen”. Daarin werd aandacht
geschonken aan de verzetshelden waar de straatnamen in de wijk Muggenburg naar zijn
vernoemd. Daarom is deze in 2021 opnieuw te bezichtigen.
Een tweede tentoonstelling was getiteld “Samen verschillen”. Dit was een project van Johan
Pronk uit Sint Maarten met foto’s van personen die een relatie met elkaar hebben.

Diversen.
Door de coronacrisis werd dit jaar geen gezamenlijke folder met de Westfriese Folklore
uitgebracht. De website kon worden geraadpleegd om kennis te nemen van de voorwaarden
waaronder het museum mocht worden bezocht.
Slot.
Door het coronavirus was slechts een kleine groep suppoosten inzetbaar. Hartelijk dank
daarvoor.
Mei 2021. Anton Wauters.

