Jaarverslag Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo 2020

Inleiding
De basis voor het jaarverslag over 2020 in ons beleidsplan 2020-2024 en de daarin genoemde
activiteiten.
Terugblik 2020
Vanwege de Corona-pandemie zijn een aantal voorgenomen activiteiten niet gerealiseerd en is het
aantal bezoekers ver achtergebleven ten opzichte van 2019.
Organisatorisch zijn een aantal positieven zaken te melden. Zo zijn een aantal vacatures ingevuld.
Ondanks Corona hebben wij ook nog enige voorstellingen kunnen geven.
Verbouwing
De verbouwing is voorlopig stopgezet. Momenteel zijn de financiële middelen niet toereikend om de
verbouwing uit te voeren. Ook zijn de onderhandeling met de verhuurder om een extra ruimte voor
een filmzaal niet succesvol geweest.
Financiën
Zie het financieel jaarverslag.
De stichting heeft financiële bijdragen ontvangen van de Rabobank en Stichting BBK.
Het museum heeft de ANBI-status gekregen.
Vrijwilligers
Het museum werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een randvoorwaarde om alle werkzaamheden uit te
voeren is dan ook voldoende vrijwilligers.
In 2020 hebben wij afscheid genomen van 2 vrijwilliger en zijn er 3 nieuwe vrijwilligers
bijgekomen.
Bestuur
In bestuur van de stichting heeft 1 wijziging plaatsgevonden.
De stichting heeft een nieuwe secretaris.
Educatie
Onze missie is het behouden, onderhouden en uitbreiden van de collectie. En willen de collectie op
allerlei manieren delen met onze omgeving.
Ons voornemen om met wisselende exposities en speciale programma’s te gaan werken is
vanwege corona niet gerealiseerd.
Wel zijn verkennende gesprekken gevoerd om met de Rietveld-academie te gaan samenwerken op
het gebied van afstudeeropdrachten van studenten van deze academie. In 2021 zal dit nader
ingevuld gaan worden.
Collectie
Voor het beschrijven van onze collectie hebben wij een vrijwilliger gevonden die dit gaat doen.
Voor het onderhoud aan onze collectie hebben wij twee vrijwilligers gevonden die deze
werkzaamheden gaan doen. Zowel onderhoud aan de lantaarn als aan de platen.
Door een aantal schenkingen is onze collectie is uitgebreid met 5 lantaarns en een groot aantal
platen.
Communicatie
In 2020 hebben wij in een aantal lokale bladen gestaan en zijn wij gestart met het maken en
versturen van nieuwsbrieven.
Onze website heeft een make-overgekregen, waardoor deze toegankelijker is geworden en beter
vindbaar.
Museumkwartier
De 4 musea op Landgoed Willibrordus zijn gaan samenwerken. De Gemeente Heiloo heeft een
bedrag beschikbaar gesteld om deze samenwerking te realiseren. Gestart wordt met een
gezamenlijke website
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