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ACTIVITEITENVERSLAG MUSEUM ‘T FISKERSHÚSKE 2019 

1. OPENSTELLING en BEZOEKERSCIJFERS  

Het museum is opengesteld geweest voor het publiek van maandag tot en met zaterdag, van half 

februari tot eind oktober. Bovendien op zondagmiddagen tijdens de zomermaanden. En op 

Hemelvaartsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kersdag. 

Buiten genoemde dagen/uren was het museum diverse keren op aanvraag toegankelijk tegen 

meerprijs of voor lezingen en dergelijke. Ook kende het museum weer de traditionele 

winteropenstelling in de laatste week van 2019 en de eerste week van 2020. 

Het totaal aantal museumbezoekers in 2019 bedroeg 11.599, daarnaast bezochten  661 personen 

gebruik van de Garnalenbfabriek. 

 

 

 

2. COLLECTIE, REDDINGSBOOT EN GEBOUWEN 

Het zeer selectieve aannamebeleid werd ook in 2019 gecontinueerd; in totaal werden er xxx 

voorwerpen als aanwinst ingeschreven. Onder de aanwinsten bevond zich onder andere textiel en 

tekeningen passend in de collectie van het museum. 

Begin 2019 kwam er een einde aan het provinciale erfgoed digitaliseringsproject. Gedurende het 

traject werden duizenden objecten digitaal op de foto gezet of gingen door de scan. Het resultaat is 

een grote hoeveelheid digitale scans. Gedurende 2019 is gestart met het toevoegen van de 

afbeeldingen aan het collectie informatie systeem (ADLIB).  
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Hiermee is het doel van de digitalisering van 5.000 objecten bereikt, de verwerking van de data in ons 

informatiesysteem zal nog geruime tijd doorlopen. Inmiddels zijn we ook gestart om te kijken naar de 

wijze waarop onze collectie digitaal zichtbaar kan worden gemaakt. Hiervoor werken we samenb met 

Museum Federatie Fryslân en het Streekarchief. 

In 2019 werden geen objecten aangeboden voor restauratie. Wel zijn door onze eigen vrijwilligers 

verbonden aan de collectie textiel herstelwerkzaamheden uitgevoerd, het betrof hier het herstel van 

kledingstukken en gordijnen. 

Voor de collectie zijn afspraken gemaakt in het Beleidsplan 2020-2023. Naast digitalisering zijn ook het 

sneller verwerken van aanwinsten, de interne & externe borging van de collectiedata en de 

basisregistratie onderwerp van constante zorg.  

De opslag van onze collectie in interne en externe depots vraagt zorg. In 2019 is hier niet veel 

verandering in gekomen. Wel is er door de directeur een startnotie geschreven over de opslag van 

bouwfragmenten (in museum en daar buiten) in opdracht van de gemeente. Gedurende de 

beleidsperiode 2020-2023 zag met extra aandacht en zorg gekeken worden naar de depots en naar 

manieren om hier verbeteringen aan te brengen. De depot situatie in Museum ’t Fiskerhúske is iets 

minder urgent dan die in Museum Dokkum, maar ook hier liggen sommige objecten niet op een 

verantwoorde wijze opgeslagen. 

Een bijzonder object in de collectie is de reddingsboot L.A. Buma. Ook in 2019 werd de reddingsboot 

ingezet voor promotieactiviteiten o.a. sloepraces. Bestuurslid W. Groenia draagt met zijn bemanning 

van vissers uit Paesens en Moddergat zorg voor de boot. 

In overleg met de gemeente Noardeast-Fryslân 

is ook in 2019 gekeken naar 

onderhoudskwesties van de drie vissershuisjes 

die wij van de gemeente huren. Het betreft hier 

zaken als onderhoudswerk, restauratie en 

groenvoorziening. In de aanpak lopen ook de 

vissershuisjes en bijgebouwen in eigendom van 

de St Musea Noardeast Fryslân mee. Zo zijn in 

2019 alle sloten vervangen in verband met 

veiligheidseisen en is er schilderwerk gedaan 

aan de buitenzijde van de huisjes. Ook zijn er 

houten dakgoten vervangen. 

           

Restauratie en verven dakgoten 

In het najaar van 2019 is er gekeken naar de toestand van de Garnalenfabriek, ook in beheer van onze 

stichting. Er is een plan van aanpak geschreven samen met Anke Bijlsma van Theaterkerk Nes, 

voorheen beheerder van de Garnalenfabriek. Dit plan is even in de ijskast gezet vanwege een legaat 

van de heer Zwart aan onze stichting. Het betreft hier een gebouw en schuren, inboedel en een 

geldbedrag. Nader onderzoek moet duidelijkheid gaan brengen of de stichting het legaat kan 

accepteren. Ontwikkelingen van de boerderij zullen in samenhang met de ontwikkeling van museum 

en Garnalenfabriek gestalte moeten krijgen in 2020. 
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2019 stond ook in het teken van de toekomst van de Reddingsbootloods. De Stichting Musea 

Noardeast Fryslân blijft zich inspannen om dit bijzondere gebouw in stand te houden en indien 

mogelijk deel uit te laten maken van het museum. Definitieve uitspraken over het gebruik van de loods 

en de rol van de stichting volgen in 2020. 

 

3. PUBLIEKSACTIVITEITEN, EDUCATIE en PROMOTIE 

In 2019 deden we mee aan nationale en provinciale initiatieven zoals in het voorjaar “Help pake en 

beppe de vakantie door”, het Nationaal Museumweekend (april); de Kindermaand (oktober), de Nacht 

van de Nacht (oktober) en de provinciale verhalenavond (november). Daarnaast organiseerde het 

museum twee eigen activiteiten, de Fiskrinsterkuier (september) en de Simmermerk (augustus). Ook 

was het museum podium voor de Musical De Zeevrouw (augustus) en de netwerkavond van de 

Stichting Verdronken Geschiedenis en de Stichting Maritieme Archeologie (november). Daarnaast 

organiseerden we kinderactiviteiten in voorjaars- en herfstvakanties. 

 

 

Het wad bij Moddergat 

Samen met wadloopgids Patricia Tenthof 

organiseerde het museum weer 

wadloopactiviteiten gedurende het seizoen. 

Van april tot en met oktober werden twee 

arrangementen aangeboden. Op elke dinsdag 

‘Verhalen achterna’, de expeditie naar de 

Peazemerrede (vanaf 14 jaar) en op elke 

woensdag de ‘Schepnetjestocht’, een 

ontdekkingstocht naar de pier van Moddergat 

(vanaf 8 jaar). 

 

In 2019 was er in het museum één wisselexposities te zien: 

Februari-oktober: ‘De zoektocht naar de verdwenen schepen van Moddergat’.  

 

Ook werd er dit jaar weer door ons samengewerkt met regionale bedrijven, zoals een arrangement 

waarin horecagelegenheid Yke-Muoie de catering voor haar rekening neemt. Bijzonder is ook de  

samenwerking met Theaterkerk Nes, waarbij er gewerkt wordt aan een verkenning van mogelijke 

arrangementen in de regio met inzet van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. 

Ook in 2019 werd samengewerkt met de bemanning van de door het museum gereconstrueerde 

vissersaak WL19. Daar waar mogelijk werd samen pr bedreven en WL19 presenteerde zich zelf tijdens 

de Simmermerk met een kraam en visverkoop.  
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Uit het primair en voortgezet onderwijs deden 306 leerlingen mee aan één van de educatieve 

programma’s die het museum aanbiedt.  

Ook dit jaar was november de maand voor schoolbezoek. Maar omdat we merkten dat scholen ook 

graag in een andere periode langs wilden komen hebben we dit ook vaker toegestaan. Vanaf 2020 

zullen we dit verder uitwerken.  

Het Garnalenfabriek werd in 2019 gebruikt voor buurtfeest, bijeenkomst, schoolbezoek, vergadering, 

yoga, cursus en workshop. Ook werd de Garnalenfabriek ingezet tijdens de opruimactie van de over 

boord geslagen containers (januari) en voor pr activiteiten rondom de Wadopera 2020 (najaar). 

 

4. BESTUUR, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS EN NETWERK 

Het bestuur bestond uit de heren Ger Heeringa (voorzitter), Oane Meinema (secretaris), Gerben 

Teitsma (penningmeester), Ad de Haan (gestopt najaar 2019), Willem Groenia, Siebe van Sijen, Aaltje 

Botma en Geethika Schoor (per oktober 2019). Directeur-conservator Ihno Dragt woonde de 

bestuursvergaderingen bij tot en met april, op 1 mei 2019 nam Hans Groeneweg zijn taken over.  

Het bestuur St Musea Noardeast Fryslân onderschrijft de Governance Code Cultuur. In het kader 

hiervan zijn de nevenfuncties van de bestuursleden te vinden op de website van het museum. Ook is 

er een overzicht van de bestuursleden en de zittingstermijnen opgenomen.  

Zoals bekend zal zijn, hoort museum Museum Dokkum ook tot dezelfde stichting als het Museum 't 

Fiskershúske. Het bestuur van de Stichting Musea Noardeast Fryslan vormt sinds 2016 ook het bestuur 

van de stichting It Fiskersskip. Deze stichting voert het beheer over De Aak WL19. 

De personele bezetting bleef in omvang hetzelfde. Museum 't Fiskershúske kende in 2019 7 vaste 

medewerkers (partime) en 35 vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers ook de vrijwilligers voor de 

reddingsboot L.A. Buma en het Visserstruienproject. Een deel van de vrijwilligers krijgt vanwege de 

taakomvang en taakbelasting een vrijwilligersvergoeding. De zoektocht naar vrijwilligers leverde weer 

enkele nieuwe mensen op maar zal ook in 2020 verder worden voortgezet.  

De medewerkers van Museum 't Fiskershúske bezochten diverse landelijke, provinciale en regionale 

bijeenkomsten op hun vakgebied en namen deel aan cursus en/of workshop. Ook werd er 

deelgenomen aan de jaarlijkse BHV cursus door ons BHV-team. 

De directeur van het Museum 't Fiskershúske heeft zitting de Stichting Historia Doccumensis, schrijft 

voor De Sneuper en is voorzitter van Open Monumentendag Dokkum. In opdracht van de gemeente 

schreef hij een startnotitie over behouden en beheren van bouwfragmenten. Op verzoek van het 

bestuur van Informatiecentrum Hogebeintum neemt hij deel aan de inrichtingscommissie. Daarnaast 

is de directeur bestuurslid van het Bevrijdingsfestival Fryslân en van de Missing Airmen Memorial 

Foundation. Deze twee functies lopen door tot 5 mei 2020. De educatief medewerker van Museum 't 

Fiskershúske heeft zitting in het bestuur van Cultuur Historisch Centrum De Schierstins en maakt deel 

uit van het Fries Educatief Platform (FEP). 
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Het Museum 't Fiskershúske beweegt zich verder in vele diverse netwerken op het gebied van beleid, 

collectie, educatie, communicatie, marketing en activiteiten.  

Het museum speelde in 2019 een actieve rol bij activiteiten en ideevorming van Stichting Markant 

Friesland. De directeur had tot 1 mei zitting in het bestuur van de St Markant Friesland, de nieuwe 

directeur neemt geen zitting in het bestuur, maar draagt nog wel zorg voor enkele financiële zaken. De 

voorzitter van het bestuur St Musea NEF heeft zitting in een commissie over beleidsvorming.  

Andere belangrijke netwerk partners voor Museum 't Fiskershúske zijn o.a. : Dorpsbelang Paesens-

Moddergat, Markant Friesland, Netwerk Zuiderzeemusea, St. Maritieme Archeologie, Streekarchief 

Noordoost Fryslân, historische verenigingen, ondernemers, recreatieve bedrijven in de regio, 

Theaterkerk Nes, kunstenaars, scholen, lokale en provinciale pers, Stichting Regio Marketing Toerisme, 

Museum Federatie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân. 
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5. BELEID, MUSEUMREGISTRATIE, DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID 

In 2019 werd uitvoering gegeven aan het meest recente beleidsplan. Daarnaast werd vanaf 1 mei 

gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het plan werd in het najaar 

goedgekeurd door het bestuur en besproken met de wethouder Mw. P. de Graaf (Mienskip). Het 

Beleidsplan werd ook toegezonden aan wethouder J. Boerema (Economie, Bedriuw en Rekreaasje) 

Gedurende het jaar werd door de directeuren gewerkt aan de herijking van de Museumregistratie voor 

Museum Dokkum. In stappen werd voldaan aan gestelde eisen, de laatste stap zal in 2020 beslag 

krijgen. Museum 't Fiskershúske is dan weer voor een geruime periode geregistreerd in Het Nederlands 

Museumregister.  

De jaarlijkse Museana enquête 2018 (Museum Analyse Systeem) werd ingevuld en ter inzage gezet op 

de website onder kopje ANBI. 

In de samenleving komt meer en meer nadruk te liggen op duurzaamheid. In het Beleidsplan 2020-

2023 is hierover een apart hoofdstuk opgenomen. Daar waar mogelijk draagt ook het museum graag 

een steentje bij. 

Dit jaar is extra ingezet op het nalopen van de veiligheid in het museum. Veiligheid met betrekking tot 

ons publiek en veiligheid met betrekking tot gebouwen & collectie. Als gevolg hiervan heeft ons 

calamiteitenplan heeft een update gekregen. In het museum zijn in dit kader ook de sloten van alle 

gebouwen vervangen. In 2020 gaan we ook een calamiteitenplan maken voor de Garnalenfabreik en 

de L.A. Buma en nemen we de veiligheid van onze collectie in onze depots en opslagruimtes verder 

onder de loep. 

 

6. FINANCIEN, SUBSIDIES, SPONSORING EN VRIENDEN 

Het financieel jaarverslag over 2018 werd opgesteld door ons administratiekantoor Ter Haar en hierna 

gecontroleerd door accountantsbureau Van Wieren & Vellinga Adviseurs Accountants. Dit verslag is  

samen met activiteitenverslagen en andere stukken aan de gemeente Noardeast Fryslân verzonden. 

De definitieve afrekening van de gemeentelijke subsidie over 2018 volgde in het najaar. 

Met de gemeente is overleg geweest over onderhoud aan de panden, die door ons in huur zijn 

genomen. Ook is er overleg geweest over de grote kosten voor onderhoudswerkzaamheden aan ons 

varend erfgoed. In de meerjarenbegroting 2020-2023 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse 

reservering van onderhoudskosten. Voor Museum 't Fiskershúske betreft dat de reddingsboot L.A. 

Buma.  

Om beter grip te krijgen op de financiële situatie van Museum 't Fiskershúske is onderzoek gedaan 

naar onderdelen op de begroting zoals verzekeringen, meerjarig onderhoud varend erfgoed en de 

exploitatie van de Garnalenfabriek. Op basis hiervan is een meerjarenbegroting gemaakt die inzicht 

geeft in baten en lasten. Deze meerjarenbegroting zal worden gebruikt voor het aanvragen van de 

subsidie voor 2021.  
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Het Museum 't Fiskershúske heeft een ruime kring van 250 vrienden die jaarlijks een donatie doen. 

Deze baten zetten we vooral in voor de realisatie van tentoonstellingen en (educatieve) activiteiten.  

In de museumwinkel verkopen we producten voor de toerist, maar ook producten met een duidelijke 

verwijzing naar het museum en de collectie. Ook in 2019 krijgt de verkoop van onze eigen gemaakte 

visserstruien een speciale plek. Daarnaast verkopen we ook boeken die we in eigen beheer hebben 

uitgebracht en boeken van derden. De boeken hebben een relatie met de geschiedenis van de 

Moddergat (en ommelanden) of zijn verbonden aan de wisselexposities.  

Museum 't Fiskershúske had in 2019 enkele sponsoren. Het betreft hier Administratiekantoor ter Haar 

en onze accountant Van Wieren & Vellinga Adviseurs Accountants die een korting verleenden op de 

ingediende facturen.  

 

Moddergat, 28 april 2020 

 

D.H. Groeneweg, directeur-conservator 


