
Pagina 1 van 2 

 

Stichting Musea Noardeast Fryslân                                                                         4 

Activiteitenplan 2020 van                                                                                                 

de Stichting Musea Noardeast Fryslân (locatie Moddergat) 
 
1. OPENSTELLING 
* Museum openstellen voor het publiek van maandag tot en met zaterdag, van half februari tot 1 
november, van 10-17 uur.  
* Buiten genoemde dagen/uren is het museum op aanvraag toegankelijk tegen meerprijs. 
* Extra openstelling op feestdagen als Hemelvaart, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag. 
* Extra opening voor schoolklassen in de maand november. Worden dan uitgenodigd deel te nemen 
aan het educatief programma-aanbod van museum ’t Fiskershúske. 
* Extra opening tussen kerst en oud en nieuw. 
 
2. COLLECTIE en GEBOUWEN 
* Continueren van zeer selectief aannemen en/of aankopen van museale objecten. 
*Voortzetting ontsluiting van de collectie volgens het museale Adlib programma, data en foto's. Hier 
zijn in 2018 al forse stappen gezet met financiële steun van de provincie. Naast het voortgaan op 
deze weg zal een volgende stap het publiceren op internet zijn van (delen van) de collectie. 
* Regulier onderhoud van de eigen huisjes, garnalenfabriek en groenvoorziening. Deze elementen 
vormen ook onderdeel van de collectie. 
* De per 1.1. 2019 beëindigde samenwerking met de ondernemers Anke Bijlstra (V.o.f. Grut Winia) 
en Klaas Laansma (De Wikel) biedt ruimte voor een nieuwe invulling. Hier zijn gesprekken over 
gaande maar gezien de vertrouwelijke aard hiervan en de directiewisseling kan in dit plan daar niet 
over worden uitgeweid. 
* De in 2014 gerestaureerde reddingboot L.A. Buma uit 1911 zal opnieuw beheerd worden door 
schipper Willem Groenia (tevens bestuurslid van het museum) en zijn bemanning van vissers uit 
Paesens/Moddergat.  
* De door het museum gereconstrueerde vissersaak WL19 zal opnieuw beheerd worden door Jan de 
Vries en Alina van der Putten in Kollumer Nieuwe Zijlen. Doel is dat het schip recreatieve en 
educatieve functies heeft in het Lauwersmeergebied en in het bijzonder voor de dorpen Paesens en 
Moddergat. Gestreefd wordt ook naar een rol voor het schip in de plannen in en rond It 
Grenaatfabryk.  
 
3. PUBLIEKSACTIVITEITEN en PROMOTIE 
* Voorop staan de 'gewone’ activiteiten zoals vaste expositie en rondleidingen. 
* Organiseren van een kleine seizoensexpositie in een der museumhuisjes.  
* Ontwikkelen van een educatief programma t.b.v. de scholen rond de wisselexpositie. 
* Enkele zomeractiviteiten speciaal voor kinderen organiseren (theater aan de zee). 
* Organisatie van een zomermarkt in samenwerking met de buren en vele vrijwilligers. 
* Meedoen aan Nationaal Museumweekend met extra activiteiten en aan provinciale activiteiten 
zoals bijvoorbeeld “Help pake en beppe de vakantie door”; oktober kindermaand; week van de 
geschiedenis; Nationale vrijwilligers- en burendag; e.d. 
* Organisatie van avondopenstelling eind oktober: Nacht van de Nacht. 
* Meedoen aan activiteiten die door de Stichting Markant Friesland worden georganiseerd. 
* Promotie bedrijven via advertenties in VVV-gidsen, gezamenlijke pr via Stichting Markant Friesland, 
free publicity, folders etc.  
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* Promotie vindt ook plaats door de inzet van de schepen in de collectie. Zo zal bemanning van de 
L.A. Buma weer meedoen aan roeiwedstrijden in Fryslân. De WL19 zal door inzet van Jan de Vries en 
Alina van der Putten uit Dokkumer Nieuwe Zijlen voor commerciële vaartochten ook bijdragen aan pr 
voor het museum en de oude visserij.  
 
4. BESTUUR EN PERSONEEL 
* Het bestuur zal trachten haar bezetting en samenstelling te optimaliseren (het blijkt zeer moeilijk 
goede bestuursleden te vinden); er zijn plannen te komen tot een bestuursstatuut. 
* Inzetten van tijdelijke medewerkers die werkervaring willen opdoen en stagiaires van de ROC Friese 
Poort in Leeuwarden en Drachten. 
* Uitbreiding realiseren van het vrijwilligersbestand. 
 
5. BELEIDSPLAN EN MUSEUMREGISTRATIE 
* Uitvoering geven aan het meest recente beleidsplan. 
* Uitvoering geven aan de vereisten voor de status van geregistreerd museum in Het Nederlands 
Museumregister. 
* Invullen jaarlijkse Museana enquête (Museum Analyse Systeem). 

 
Dokkum 8 mei 2019 

G.I.W. Dragt, directeur-conservator namens het bestuur 

 


