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Activiteitenplan Museum ’t Fiskershúske 2021  
 
1. OPENSTELLING 
Het museum is open voor publiek van maandag tot en met zaterdag, van half februari tot eind 
oktober, van 10.00-17.00 uur.  
Buiten de genoemde dagen/uren is het museum op aanvraag toegankelijk tegen meerprijs. 
Daarnaast is het museum open op feestdagen als Hemelvaart, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag 
en tweede Kerstdag en is er een openstelling gedurende de kerstvakantie. 
We hanteren een ruime openstelling voor schoolbezoek door het gehele jaar, scholen kunnen het 
museum ook bezoeken in november, de maand waarin het museum voor regulier bezoek gesloten is. 
In TIP Moddergat is gedurende de openingstijden van het museum informatie voorhanden over 
recreatieve mogelijkheden in de omgeving. Tip Moddergat werk hierin nauw samen met TIP Dokkum. 
 
 

   
 
 
2. COLLECTIE, REDDINGSBOOT EN GEBOUWEN 
We continueren ook in 2021 het beleid van zeer selectief aannemen en/of aankopen van museale 
objecten. 
We besteden veel aandacht en zorg aan het zo goed mogelijk onderbrengen van de collectie. 
De medewerkers collectie werken verder aan de ontsluiting van de collectie, door invoer van data in 
ons collectieregistratie systeem en door het maken van digitale foto’s van de objecten. 
Ook in 2021 werken we nauw samen met Streekarchief Noardeast Fryslân en de Museum Federatie 
Fryslân voor het ontsluiten van erfgoed data voor het publiek en de borging van collectiedata. 
De in 2014 gerestaureerde reddingboot L.A. Buma uit 1911 zal opnieuw beheerd worden door 
schipper Willem Groenia (ook bestuurslid van het museum) en zijn bemanning van vissers uit 
Paesens/Moddergat.  
We dragen zorg voor regulier onderhoud van de eigen huisjes, garnalenfabriek en groenvoorziening. 
Deze elementen vormen ook onderdeel van de collectie.  
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In overleg met gemeente Noardeast-Fryslân zal worden gekeken naar de door onze stichting 
gehuurde gebouwen. 
We voeren restauratiewerkzaamheden uit aan het Boethúske naast Klaske’s Húske in verband met 
verzakking en problemen met de vloer. De aanpak is onderdeel van een te realiseren plan voor 
grootonderhoud aan de huisjes in bezit van de stichting. Over de planning, uitvoering en financiering 
van dit onderhoudsplan wordt nauw contact gehouden met de gemeente Noardeast-Fryslân. Er van 
bijvoorbeeld winst te halen uit de zorgvuldige afstemming van groot en klein onderhoudswerk aan 
alle huisjes, inclusief die in beheer van de gemeente. 
Het museum geeft uitvoering aan het plan van aanpak voor de Garnalenfabriek, dat in 2020 gestalte 
zal krijgen. Onderhoudsaspecten worden mee genomen in het overkoepelende onderhoudsplan. Ook 
wordt gewerkt aan een plan van aanpak rondom het legaat boerderij Zwart. (als in 2020 door het 
bestuur van stichting besloten is om uitvoering te geven aan acceptatie legaat). 
 
3. PUBLIEKSACTIVITEITEN, EDUCATIE EN PROMOTIE 
We dragen zorg voor de openstelling van de vaste presentatie van het museum. 
Onze medewerkers verzorgen rondleidingen in het Fiskershúske voor individuele bezoekers. 
Rondleiders verzorgen op afspraak rondleidingen voor (school)groepen door het museum. 
De werkgroep tentoonstellingen draagt zorg voor twee of drie wisseltentoonstellingen. 
We geven uitvoering aan een update / upgrade / herinrichting van de vaste presentatie, al dan niet in 
combinatie met de aanpak van de Garnalenfabriek en/of legaat boerderij Zwart. 
Onze educatief medewerker draagt zorg voor de ontwikkeling van een nieuw educatief programma 
t.b.v. de scholen rond de wisselexpositie en/of vaste expositie en voor bestaande educatieve 
programma’s. 
In het museum zijn kinderactiviteiten in/rond vakantieperiodes in voor- en najaar en tijdens de kerst. 
Zoals elk jaar organiseren we samen met onze buren weer in de zomerperiode onze traditionele 
Simmermerk. Dit in combinatie met de Dag van de Wol. 
Het museum neemt deel aan het Nationaal Museumweekend met extra activiteiten en aan 
provinciale activiteiten zoals Help pake en beppe de vakantie door, Oktober Kindermaand; Week van 
de geschiedenis; Verhalenavond e.d. 
In de zomer organiseren we de Fiskrinsterkuier, onze wandeltocht waarbij onze bezoekers kunnen 
kiezen uit diverse te lopen afstanden. 
Eind oktober organiseren we een avondopenstelling in het kader van Nacht van de Nacht. 
We nemen deel aan en/of particeperen in de ontwikkeling van activiteiten die door de Stichting 
Markant Friesland worden georganiseerd. 
Promotie van het museum, activiteiten en exposities zal plaatsvinden via advertenties in VVV-gidsen, 
gezamenlijke pr via Stichting Markant Friesland, free publicity, folders, social media, websites etc.  
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 bemanning van De Aak WL19 zal door 
commerciële vaartochten en deelname aan activiteiten ook bijdragen aan pr voor het museum en de 
oude visserij.  
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4. BESTUUR, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS EN NETWERK 
Het bestuur bestaat op 1 januari 2021 uit de heren Ger Heeringa (voorzitter), Gerben Teitsma 
(penningmeester), Willem Groenia, Siebe van Sijen,  en de dames Aaltje Botma, Geethika Schoor en 
Mariet Groen (secretaris). Directeur-conservator Hans Groeneweg is de adviseur van het bestuur. 
Het bestuur van de Stichting It Fiskersskip onderschrijft de Governance Code Cultuur. In het kader 
hiervan zijn de nevenfuncties van de bestuursleden te vinden op de website van het Museum 
Dokkum en Museum ’t Fiskershúske. Ook is er een overzicht van de bestuursleden en de 
zittingstermijnen opgenomen.  
We maken ruimte en tijd voor tijdelijke medewerkers die werkervaring willen opdoen en stagiaires 
van de ROC Friese Poort in Leeuwarden en Drachten. 
Er is aandacht voor de scholing van onze medewerkers en vrijwilligers. 
We zetten ook in 2021 in op het verder uitbreiden van het vrijwilligersbestand.  
We participeren actief in de voor het museum belangrijke netwerken en verbreden en verstevigen 
het bestaande netwerk.  
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5. BELEID, MUSEUMREGISTRATIE, DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID 
We geven uitvoering aan de behoud- en beheersaspecten rondom onze collectie, zoals opgenomen 
in het Beleidsplan 2020-2023.  
 
 
We dragen er zorg voor dat we voldoen aan de criteria voor de kwalificatie geregistreerd museum in 
het Nederlands Museumregister. 
Daar waar dit mogelijk is spannen we ons in om het museum te verduurzamen. 
We richten ons op zaken die de veiligheid rond het museum, het varend erfgoed en door de stichting 
beheerde gebouwen verhogen. 

 
6. FINANCIEN, SUBSIDIES, SPONSORING EN VRIENDEN 
Ook in dit beleidsjaar richten we onze aandacht op een gezonde exploitatie van het museum (en de 
stichting). 
We onderhouden met veel zorg de (financiële) relatie met de gemeente Noardeast-Fryslân. 
We zetten in op het verkrijgen van additionele financiële middelen door het verder uitrollen van ons 
sponsorplan, het actief werven van subsidies op deelaspecten van het museale werk en het 
behouden van/en uitbreiden van ons donateursbestand. 
Een goed doordacht expositieplan, het organiseren van activiteiten, een goed educatief programma 
vertalen zich in een stijgend aantal bezoekers en opbrengsten. Daarnaast zorgen we voor een 
attractief assortiment in onze museumwinkel en een stijgende opbrengst via ons museumcafé. 
 
 
 
Moddergat, 28 april 2020 
 

 
 
 
 
Hans Groeneweg, directeur-conservator 
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