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Inleiding   

  

De basis voor het jaarverslag over 2022 in ons beleidsplan 2020-2024 en de daarin genoemde activiteiten  

  

Terugblik 2022  

  

Vanwege de aanhoudende Corona pandemie, in de eerste twee maanden van 2022,  zijn een aantal voorgenomen 

activiteiten niet gerealiseerd. Na deze periode is het aantal bezoekers nog niet echt weer op gang gekomen. en is nog 

niet terug op het niveau van voor de corona periode 

We hebben 14 mei wel de leden van vereniging Fotografica mogen ontvangen, om bij ons hun jaarvergadering en hun 

jaarlijkse uitje te houden. 

Organisatorisch zijn een aantal positieven zaken te melden. Zo is de samenwerking met de andere musea, op het 

Willibrordus, in Het Museum Kwartier Heiloo verder uitgebreid. En ondanks de vele verplichte sluitingen van het 

musea van uit de Overheid, wegens Corona, hebben wij toch 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. nog niet succesvol 

geweest.   

  

Financiën  

  

Zie het financieel jaarverslag. De stichting heeft, ook dit jaar, een financiële bijdragen ontvangen van de Rabobank 

Support Actie.  

  

Vrijwilligers   

  

Het museum werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een randvoorwaarde om alle werkzaamheden uit te voeren is dan ook 

voldoende vrijwilligers. Maar via o.a. het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) Heiloo hebben we diverse vacatures uit 

gezet. 

  

Bestuur  

  

De stichting heeft de functie van secretaris uit staan.  

  

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 nog niet gerealiseerd.  

 

 

 

    

        



  

Collectie   

  

Door een aantal schenkingen en aankopen door de collectie eigenaar, is onze collectie is uitgebreid met een aantal  

lantaarns en een groot aantal platen.   

 

  

Communicatie  

  

In 2022 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 verder gaan samenwerken.  

 

De  gezamenlijke website www.museumkwartierheiloo.nl is inmiddels actief.  
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