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Hoofdstuk 1

Algemene verantwoording

Het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van Openluchtmuseum De Spitkeet is een werkdocument waarin
zichtbaar wordt hoe geanticipeerd wordt op toekomstige ontwikkelingen op korte- en middellange
termijn. De kernvragen die hierbij spelen hebben betrekking op de kwaliteitszorg binnen het museum.
Deze vragen zijn:
o
o
o
o
o

Doet Openluchtmuseum De Spitkeet de goede dingen?
Doet men deze dingen goed?
Hoe weet men dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die wetenschap?

Kortom: hoe kan ons museum systematisch proberen ‘de goede dingen nog beter te doen’.

1.1

Samenstelling en werkwijze beleidsplan

Tevens vormt het document een verantwoordingsdocument waarbij een beeld wordt geschetst hoe de
organisatie is ingericht en op welke wijze wordt geanticipeerd op het voor de cultuurbranche geldende
toezicht t.b.v. het behouden van het predicaat “geregistreerd museum”.
Dit meerjarenbeleidsplan heeft een geldigheid van vier jaar en dient dus om de vier jaar te worden
geactualiseerd. Het bevat:
A:
Een meerjarenoverzicht van veranderingsonderwerpen. Dit meerjarenoverzicht geeft een
beeld van zaken die de komende jaren moeten worden aangepakt en gerealiseerd. Vanuit deze
meerjarenplanning wordt ieder jaar bekeken waaraan op basis van prioriteiten het komende jaar wordt
gewerkt. (Jaarplan beleid) Het meerjarenbeleidsplan bestaat uit een aantal onderwerpen die richtinggevend zijn voor de werkzaamheden van personeel en bestuur. Per onderwerp zijn aangegeven
o de beginsituatie;
o de doelstelling / gewenste situatie;
o het tijdpad;
o de verantwoordelijke mensen voor uitvoering;
o het kostenaspect in tijd en geld.
B:
Een globale meerjarenbegroting die gekoppeld is aan het meerjarenbeleidsplan. Bekostiging
van de meeste beleidspunten is afhankelijk van te ontvangen subsidies. Hiertoe wordt door het bestuur
alles in het werk gesteld om op het subsidievlak actief te zijn.
C:
Een tekenlijst Bestuur. Het vier jaar geldige meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting
worden onder verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur opgesteld en middels een bestuursbesluit
vastgesteld.
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Hoofdstuk 2

Juridische structuur

De stichting draagt de naam:

Stichting “De Friesch-Groningsche Heide”
en is onder de naam
9281 KT Harkema.

2.1.

“Openluchtmuseum de Spitkeet” gevestigd aan De Dunen 3,

Statuten:

Kenmerken: Een kleine stichting met daarbij passende (eenvoudige) statuten.
o De statuten van de stichting zijn in 2002 voor het laatst gewijzigd en bevat 12 artikels.
o Alle batig saldo komt ten goede aan de stichting; bestuursleden ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden.
o De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.

0. Beleidspunten vanuit evaluatie statuten:
•
•
•

2.2.

De statuten bevatten basiskenmerken die niet meer corresponderen met de Governance
Code Cultuur en de Ethische Code. De museumnorm geregistreerd museum verlangt een
statutenwijziging.
Vanuit de per 1 juli in werking tredende Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
is eveneens herziening van de statuten nodig: aanpassing van vijf nieuwe maatregelen.
De Stichting Museumregister ontvangt een verklaring van het bestuur dat een statutenwijziging wordt voorbereid. Vermelding hiervan zal plaats vinden in het eerstvolgende
jaarverslag of kan onderdeel zijn van het financieel jaarverslag.

Ontstaan en ontwikkeling museum:

Het museum is in 1990 opgericht door drie organisaties, namelijk Stichting Woningbouw Achtkarspelen
(SWA), Stichting Oud-Achtkarspelen en Plaatselijke Belang Harkema en ondergebracht in de Stichting
“De Friesch-Groningsche Heide”. Aanleiding voor de oprichting was een leeggekomen SWA-woning.
Het begin van het park bestond uit een spitkeet, een armenbegraafplaats en de SWA-woning. In de loop
der jaren is het park steeds verder uitgebreid en daarmee uitgegroeid tot een volwaardig museum met
een jaarlijks groeiend aantal bezoekers. In 2004 heeft De Spitkeet de status van ‘geregistreerd museum’
ontvangen. De werknaam van het museum is: “Openluchtmuseum - Themapark De Spitkeet”.

2.3.

Kerngegevens museum:

Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:
Internet:
Facebook:
Twitter:
Registratie:
ANBI-status:
Statuten:

De Dunen 3, 9281 KT Harkema
0512-840431
06-83417414
info@despitkeet.nl
www.despitkeet.nl
www.facebook.com/spitkeet
twitter.com/despitkeet
Geregistreerd museum bij Museumregister Nederland sinds 11-02-2004
Ja. (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Laatstelijk gewijzigd op 14-11-2002
5

K.v.K.
Handelsregister Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 41003652
Bankrekening: IBAN NL08RABO0304278726
Openingstijden: Zie website.

2.4.
o
o

2.5.

Visie:
Het museum wil dat de mensen meer inzicht krijgen in de armoedige situatie van vroeger op de
heide en zich meer bewust worden van het feit dat het niet altijd vanzelfsprekend is geweest dat
wij in grote welvaart leven.
Tevens wil het museum mensen in aanraking brengen met de natuurlijke omgeving, het
waardevolle Nationale Landschap van de Noardlike Fryske Wâlden.

Missie:

De missie van het museum is:
o de tegenstellingen in het wonen, leven en werken van de bevolking van de Fries-Groningse
heide vroeger en nu te laten zien. De armoedige situatie op de Fries-Groningse heide in de 19de
en begin 20ste eeuw tegenover de weelde en luxe van vandaag de dag.
o Tonen van de ontwikkeling van wonen, werken en landschap.
o Tonen van de sociale geschiedenis van het gebied.

2.6.

Doelstelling van het museum:

De doelstelling van stichting “De Friesch-Groningsche Heide” luidt (volgens de statuten):
o

o

2.7.

“Het tonen van het verband tussen natuur, wonen en werken op de arme Fries-Groningse Heide
in de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw en voorts al hetgeen met het een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords”.
“Het verwerven, behouden en beheren, onderzoeken en presenteren van en het publiek
informeren over een museale collectie voorwerpen en bescheiden betrekking hebbende op de
woon-, werk- en leefsituatie van de bevolking op de Fries-Groningse heide. Dit alles zo mogelijk
in hun natuurlijke omgeving in de meest ruime zin des woords”.
“Dit doel kan in de eerste plaats bereikt worden door museumbezoek, maar daarnaast ook door
tentoonstellingen, presentaties, publicaties en educatie”.

Bestuurders:

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
2021: Dhr. J. Wijma
Dhr. S. Hoeksma
Dhr. A. Ytsma
Mevr. D. Dekkers
Dhr. F. de Vries

Drogeham
Drogeham
Drogeham
Jistrum
Surhuisterveen

Voorzitter
Secretaris en PR
Penningmeester
Horeca
Bouw en Onderhoud (per 1 september 2021)

Het bestuur komt maandelijks bijeen. Conform de statuten beschikt men niet over een rooster van
aftreden: artikel 8 geeft aan hoe een bestuurslidmaatschap eindigt.
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2.8.

Personeel:

2021: Mevr. R. Wiersma
Mevr. M. Alting
Dhr. Th. Jager
Dhr. M. Postmus

2.9.

Harkema
Opende
Harkema
Drogeham

Beheerster
(vrijwilligers)coördinator
Parkonderhoud
Parkonderhoud

Aanstelling fte. 0.8
Aanstelling fte. 0.5 (1jr)
Zorgonderneming D&F
Zorgonderneming D&F

Museumnorm Nederlandse Museumvereniging:

Openluchtmuseum De Spitkeet is een geregistreerd museum. Dat wil zeggen dat het museum moet
voldoen aan de internationale museumdefinitie, die is opgesteld door het International Council of
Museums (ICOM): ‘Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst,
toegankelijk voor het publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een
museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële
en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en
genoegen’.
Op gezette tijden voert de museumvereniging zelfevaluaties en audits uit om vanuit een toezichtrol te
controleren of de landelijke musea nog voldoen aan de museumnormen zoals die vastgelegd zijn. Aan
deze normering is gekoppeld het voeren van de naam “geregistreerd museum”, een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor de aanvraag van landelijke subsidies. Een soort keurmerk dus.
Conform de voorwaarden registratie musea bij de Stichting Museumregister heeft het bestuur vijf
documenten samengesteld die te maken hebben met correct besturen en het uitoefenen van de bedrijfsvoering:
1.
2.
3.
4.

Governance Code Cultuur Openluchtmuseum de Spitkeet;
Ethische Code Cultuur Openluchtmuseum de Spitkeet;
Plan van Aanpak Code Diversiteit & Inclusie Openluchtmuseum de Spitkeet;
Elementen uit deze codes maken onderdeel uit van “Fair Practice de Spitkeet”. In dit document zijn enige belangrijke- en daarmee praktische invullingen voor onze stichting samengevat. Een proportionele benadering van alle drie, dit gezien de omvang en aard van het openluchtmuseum.
5. Meerjarenbeleidsplan.
2.9.1. Governance Code Cultuur 2019:
In het beleidsdocument “Governance Code Cultuur Openluchtmuseum de Spitkeet” is omschreven hoe
het museum omgaat met de acht principes. De omschrijving kan variëren v.w.b. hoe het museum deze
toepast: volledige onderschrijving, proportionele-/ gedeeltelijke- of geen toepassing. Bij de
beschrijving wordt het “Pas toe, leg uit principe” toe gepast. Zie uitleg bij 2.9.2.. Fundamentele
wijzigingen worden jaarlijks verantwoord in het jaarverslag van het museum.

1. Beleidspunten vanuit evaluatie Governance Code Cultuur:
•
•
•
•

Jaarlijkse evaluatie beleidsplan Governance Code de Spitkeet en verantwoording in het
jaarverslag;
Naast het vierjaarlijkse meerjarenbeleidsplan werken met Jaarplannen Beleid +
begrotingen;
Aanstellen van een vertrouwenspersoon (mogelijk ook extern);
Wijzigen Statuten v.w.b. werken met een jaarlijkse begroting, invoeren zittingstermijn
bestuurders + rooster van aftreden en procedure herbenoeming maken.
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2.9.2. Ethische Code Cultuur Openluchtmuseum de Spitkeet:
Verantwoording toepassing Openluchtmuseum de Spitkeet:
Het museum geeft middels dit document aan hoe wordt omgegaan met de principes van de code. Dit
gebeurt door het geven van uitleg middels het “Pas toe, leg uit principe”.
Rood gekleurde teksten geven aan:
- Past de code niet toe;
- Past de code gedeeltelijk toe;
- Past de code proportioneel toe (kleine omvang museum)
Waar nodig zal worden aangegeven dat een beleidspunt wordt gemaakt voor het meerjarenbeleidsplan.
De zwartgekleurde tekst betekent: Past de code volledig toe.
De Ethische Code zelf hanteert 8 vragen waarop het museum kan aangeven of men die toepast. Deze
vragen zijn:
1. Musea behouden, interpreteren en bevorderen aspecten van het natuurlijk en cultureel erfgoed
van de mensheid.
2. Musea die collecties bewaren, beheren deze voor het welzijn van de samenleving en haar
ontwikkeling.
3. Musea bewaren primaire bronnen waarmee kennis vastgelegd en bevorderd kan worden.
4. Musea bieden mogelijkheden voor het waarderen, genieten, begrijpen en beheren van
natuurlijk en cultureel erfgoed.
5. Museale faciliteiten bieden mogelijkheden voor andere vormen van dienstverlening en
voorzieningen aan het publiek.
6. Musea werken nauw samen met die gemeenschappen waar de collecties vandaan komen
alsmede de gemeenschappen ten dienste waarvan zij werken.
7. Musea werken binnen een wettelijk kader.
8. Musea werken op een professionele wijze.

2. Beleidspunten vanuit de evaluatie Ethische Code Cultuur:
•
•
•
•

Screening toegankelijkheid terrein en gebouwen voor mindervaliden;
Maken rampenplan voor het museum;
Implementeren beleid Ethische Code in het vrijwilligersbeleid;
Maken veiligheidsprotocol dieren;

2.9.3. Plan van Aanpak Code Diversiteit & Inclusie Openluchtmuseum de Spitkeet:
De code is er voor iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector, voor alle aan de sector gerelateerde organisaties, voor iedereen die de sector ondersteunt en alle afnemers van kunst, cultuur, creatieve producten en diensten. De code is van toepassing op gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties en gaat uit van vijf principes:
1 Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie.
2 Je integreert diversiteit en inclusie in je visie.
3 Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven van de code.
4 Je stelt een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering.
5 Je monitort en evalueert naleving van de code en je legt er verantwoording over af.
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Diversiteit:
De code gebruikt de term diversiteit om aan te geven dat mensen op een reeks van zichtbare en
onzichtbare kenmerken van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. Diversiteit is een
gegeven. Mensen verschillen van elkaar. De verschillen betekenen iets voor ieders positie in de
samenleving en de kansen die men krijgt. Ze sturen ons gedrag en denken. Niet iedereen is zich daar
altijd van bewust. De verschillen spelen altijd in samenhang een rol. Identiteitsvorming vindt plaats
door de unieke combinatie van deze verschillen. De code is van origine gericht op culturele diversiteit.
Daarnaast geeft de code ruimte aan meer vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele
oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.
Huidige situatie diversiteit in het openluchtmuseum:
] Het museum heeft één medewerker in dienst, twee terreinmedewerkers zijn aangesteld op basis van
sociale indicatie gemeente.
] Bij de vrijwilligers is geen beleid gericht op de diversiteit: iedereen is welkom, ongeacht ras, sekse,
geloof, sociale status etc. etc.
] Voor wat betreft het aanbod activiteiten: zeer divers en “voor elk wat wils..” Zie Hst. 5
Inclusie:
De term inclusie verwijst naar hoe je met verschillen en overeenkomsten omgaat. De kracht van diversiteit en de voordelen ervan worden benut wanneer het unieke van elk individu wordt (h)erkend en
verwelkomd. Daarvoor moet je leren elkaar te waarderen, niet ondanks, maar juist dankzij de verschillen en overeenkomsten die er zijn. Het is essentieel dat iedereen onderdeel is van de besluitvorming en
de mogelijkheid heeft om ideeën aan te dragen. Inclusie is de mate waarin makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten - zichtbaar of niet - zichzelf kunnen zijn en zich veilig en
gerespecteerd voelen.
Toegankelijkheid:
Waar de code spreekt over toegankelijkheid wordt de brede definitie ervan bedoeld, bestaande uit:
• fysieke toegankelijkheid;
• bereikbaarheid van voorzieningen;
• informatieve toegankelijkheid;
• digitale toegankelijkheid;
• sociale toegankelijkheid;
• financiële toegankelijkheid.
De vijf principes zijn uitgewerkt in vijf stappen. De vijf principes en de vijf stappen vormen samen de
Code Diversiteit & Inclusie. Door de stappen te zetten, pas je de code toe. Het is geen afvinklijst. Hoe
jij dagelijks in alle werkzaamheden inclusief denkt en handelt, bepaalt de werking en de kracht van de
code. Pas de code toe en leg uit hoe je dat doet. Denk en handel volgens de code, reflecteer er kritisch
op en leg publiekelijk verantwoording af.
In het jaarverslag van ons museum wordt aangegeven welke stappen (nog) niet gezet zijn en waar mogelijk acties op moeten worden genomen.
Tenslotte: Subsidieverstrekkers hechten grote waarde aan deze code en vragen hier vaak naar.
Huidige situatie toegankelijkheid binnen het openluchtmuseum:
• fysieke toegankelijkheid: hier valt het nodige in kaart te brengen en te verbeteren. De paden
op het museumterrein en de toegankelijkheid huisjes zijn aandachtspunten.
• bereikbaarheid van voorzieningen: zijn goed te noemen.
• informatieve toegankelijkheid: zijn goed te noemen, een meertalige audiotour is als
beleidspunt opgevoerd.
• digitale toegankelijkheid: is aandachtpunt meerjarenbeleid onder de noemer ‘informatieplan”.
• sociale toegankelijkheid: uitstekend, het ‘volkse’ karakter van het museum straalt dit uit.
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• financiële toegankelijkheid: beleid bestuur is de toegangsprijs zo betaalbaar mogelijk te
houden, dit in de lijn van de thematiek. Het moet voor een gezin met kinderen mogelijk zijn
het museum te bezoeken, daarom is een donateurskaart voorhanden: voor € 25,- een jaarlang
toegang tot het museum.

3. Beleidspunten vanuit de Code Diversiteit en Inclusie:
•
•

Jaarlijkse controle van de scan “Diversiteit en Inclusie” op www. Codedi.nl ;
Formuleren doelen m.b.t. Inclusie: mogelijkheden in kaart brengen voor doven, blinden,
rolstoelvriendelijkheid terrein en gebouwen. Hierop subsidies aanvragen.
Jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag Openluchtmuseum de Spitkeet;

•

2.9.4. Code “Fair Practice” Openluchtmuseum de Spitkeet
Binnen de organisatie van Openluchtmuseum De Spitkeet wordt bewust rekening gehouden met een
aantal elementen vanuit de Code Fair Practice. Voor deze code is bewust gekozen omdat zaken uit de
Code Cultural Governance, Code Diversiteit en Inclusie en de Ethische Code hierin zijn verwerkt en
beter bij het karakter van het museum past (proportionaliteit).
Omdat de organisatie slechts één werknemer kent, is binnen de Code Fair Practice de focus hoofdzakelijk gericht op aspecten die van toepassing zijn op bestuur, vrijwilligers, stagiairs en bezoekers. In het
kort weergegeven zien we o.a. navolgende elementen Fair Practice waarmee rekening wordt gehouden:

Bestuur:
•

•

•
•

•
•

Doet jaarlijks de zelftest “Veilig en gezond werken” (zelfinspectie.nl) m.b.t. eerlijk en gezond
werk. Hierbij gaat het om o.a. aspecten als ARBO, gevaarlijke stoffen, voorkomen van ongevallen, transport en ongewenst gedrag. Actiepunten die uit deze zelftest naar voren komen
worden aangepakt;
Jaarlijks wordt één bijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers. Hier worden alle zaken
besproken die van toepassing zijn op de vrijwilligers (hoe gaat het, wat wordt verwacht, informatie-verstrekking vanuit het bestuur, etc.);
Ook klachten kunnen daar worden geuit, los van het feit dat die altijd rechtstreeks met het
bestuur kunnen worden besproken;
In commissies van vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden scholing te volgen voor onderwerpen die met hun werkterrein te maken hebben;
Bij het aspect diversiteit / inclusiviteit is er oog voor:
- verscheidenheid etniciteit;
- seksuele geaardheid;
- leeftijdsdiscriminatie;
- kennis en vaardigheden;
- sociaaleconomische achtergronden;
Informatieverstrekking middels nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten, hierbij ook
verantwoording financiële opbrengsten evenementen;
Jaarverslag + financieel jaarverslag.

Vrijwilligers:
•
•
•
•
•

Risico’s omgeving waar men wordt ingezet zijn in beeld;
Duidelijke taakomschrijvingen en vrijwilligersovereenkomst;
Bij uitvoering werkzaamheden binnen het museum is men verzekerd;
Vrijwilligersbijeenkomst / activiteit als waardering vanuit het bestuur;
Mogelijkheid tot vrijwilligersvergoeding via belastingaangifte (ANBI-status museum).
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Stagiairs:
•
•
•

Stagevergoeding zoals afgesproken met de opleiding;
Passende begeleiding;
Statushouders krijgen binnen het project bouwscholing.

Bezoekers:
•
•
•
•

2.10

Toegankelijkheids- en veiligheidsaspecten zijn in beeld en worden jaarlijks gecheckt;
Publieksvriendelijke omgeving en aanwezigheid AED;
Beleid entreeprijzen: toegang tot het museum moet voor gezinnen met kinderen betaalbaar
blijven, daarom is naast losse toegangskaarten de mogelijk om een uiterst aantrekkelijke
donateurskaart te kopen;
Het beleid van een museum dat grotendeels op de inzet van vrijwilligers berust, hoort te zijn
(financieel) laagdrempelig voor de bezoeker. “Fijn dat jo der binne…”

ANBI-status:

Het museum beschikt over de ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de
website van het museum wordt melding gemaakt van deze status. Een gevolg van het mogen hanteren
van deze status is dat de vrijwilligers een tegemoetkoming voor hun vrijwilligerswerk kunnen krijgen
bij de belastingdienst. De vrijwilligers beslissen zelf of ze gebruik willen maken van deze regeling en
geven dit jaarlijks aan bij het bestuur. Indien men wil gebruikmaken van deze regeling ontvangt men
in de maand januari een door het bestuur afgegeven ANBI-formulier dat gebruikt kan worden bij de
belastingaangifte. Het bestuur heeft eigen beleid vastgesteld voor gebruik van deze regeling.

De malmûne (mallemolen) t.b.v. bewoning door meerdere (4) gezinnen
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2.11. Organogram Openluchtmuseum De Spitkeet:

Bestuur

beheerster

coördinator

houdt toezicht op
/ voert uit

geeft leiding aan
/ coördineert

gastheerschap
/ bezoekers

vrijwilligers

horeca, balie
en winkel

activiteiten

activiteiten

horeca, balie
en winkel

kledingbeheer

collectie en
registratie

inplannen van
vrijwilligers

bouw- en
onderhoud

schoonmaak

educatie

administratie

gidsen

lief en leed

pr &
marketing

veiligheid

vrijwilligerscommissie
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Hoofdstuk 3
3.1.

Rol Openluchtmuseum De Spitkeet binnen de
erfgoedsector

Onderdeel van het “Ferhaal fan Fryslân”:

De ontwikkelingen op de heide in het grensgebied van Fryslân en Groningen maken onderdeel uit van
het ‘Ferhaal fan Fryslân’. In het museum staan de verhalen uit de voormalige heidedorpen Harkema,
Boelenslaan, Houtigehage en Opende-Zuid centraal. Echter deze verhalen zijn exemplarisch voor de
andere heidegebieden in oostelijk Fryslân. Globaal waren er vijf heidegebieden in Fryslân en Groningen te onderscheiden:
a. Het grensgebied van de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Kollumerland
c.a. (met de dorpen Broeksterwoude, Zwaagwesteinde, Noordbergum, Twijzelerheide, Zwagerbosch
en Zandbulten).
b. Het grensgebied van de gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland en Grootegast (met de dorpen
Harkema, Boelenslaan, Houtigehage en Opende-Zuid).
c. Het grensgebied van Tytsjerksteradiel en Smallingerland (met de dorpen Suameerderheide en De
Tike).
d. Oosterlijk Schoterland (met de dorpen Jubbega, Hoornsterzwaag en Oudehorne).
e. Het grensgebied van Fryslân met Drenthe en Overijssel (met o.a. Noordwolde-Zuid).
3.1.1. Wonen, leven en werken:
Al deze nederzettingen hebben dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Na de vervening bleef er een
woestenij achter waar de heide volop kans kreeg om tot wasdom te komen. Rond 1800 raakten veel
veenarbeiders werkloos en waren er tevens veel losse arbeiders die moeilijk rond konden komen.
Noodgedwongen kwamen zij op de heide terecht en bouwden daar een schamel onderkomen van
materialen die daar te vinden waren. Daardoor ontstonden de zogenaamde plaggenhutten, in het Fries
spitketen genoemd. De woon- en leefomstandigheden waren primitief en armoedig. Vast werk was er
niet. De mensen moesten elders werk zoeken, bij de boeren op de Friese en Groninger klei of bij de
boeren in de Friese Wouden. En later in de vervening van de Groninger Veenkoloniën of bij Nij Beets
en omstreken. Zij maakten lange dagen en verdienden relatief weinig. In de winter moesten de
bewoners door huisvlijt, zoals het maken van heideboenders, vlasbraken en manden vlechten, aan een
karig inkomen zien te komen. Noodgedwongen moest men soms bedelen en stelen om aan voeding en
brandstof te komen. Vooral de ouderen, zieken en weduwen hadden het moeilijk. Overheid, politiek en
kerken waren voor het merendeel onzichtbaar…….
3.1.2. Socialisme:
Het was geen wonder dat het socialisme hier wortel schoot. Socialistische leidslieden als Ferdinand
Domela Nieuwenhuis, die werd gezien als ‘Ús Ferlosser’ en later Pieter Jelles Troelstra waren hier
populair. Daarnaast waren plaatselijke leiders actief, zoals Jelle Dam en Tjeerd Stienstra in het noordelijke deel van de Wouden en Geert Lourens van der Zwaag en Rindert van Zinderen Bakker in het
zuidelijke deel.
3.1.3. Ontwikkelingen:
Het museum wil niet alleen de enorme armoede laten zien. Het museum toont de ontwikkeling van de
armoedige omstandigheden van begin negentiende eeuw tot het heel langzaam beter worden van situatie vanaf 1900. Mede door de totstandkoming van sociale wetgeving - zoals de woningwet, de gezondheidswet, de arbeidswet, de ziektewet en de ongevallenwet - kwam er langzaam verbetering in het
lot van de heidebewoners. Er kwamen stenen huizen en er kwam meer aandacht voor hygiëne.
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3.1.4. Ûnderkant fan it Ferhaal fan Fryslân:
Vaak gaat het in de geschiedenis vooral om de rijke bovenlaag, de machthebbers en de adel. De geschiedenis van de gewone man en dan met name de mensen die bij ‘de onderlaag van de bevolking’
hoorden, blijft meestal onderbelicht. Toch maakte deze bevolkingsgroep een substantieel onderdeel uit
van de Friese samenleving. De problematiek van de armoede heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van de
ontwikkelingen in de Friese gemeenten in het oostelijk deel van de provincie. Het is opgenomen in de
Canon van Fryslân en maakt daarmee officieel een onderdeel uit van het ‘Ferhaal fan Fryslân’.
We leven nu in een tijd van welvaart. Het is echter belangrijk om te beseffen dat dit niet altijd zo is
geweest. Openluchtmuseum De Spitkeet levert een wezenlijke bijdrage om dit deel van de geschiedenis te tonen en daarmee levend te houden, want ook achter onze huidige welvaart is “verborgen
armoede” zichtbaar…….

3.2.

Kernwaarden museum:

Het museum vervult een aantal belangrijke maatschappelijke kernwaarden. We denken hierbij aan de
volgende:
3.2.1. Cultureel-historische waarde:
Allereerst vervult De Spitkeet een belangrijke cultureel-historische waarde. Het museum beheert een
deel van ons cultureel erfgoed en presenteert dit aan een breed publiek.
3.2.2. Sociale waarde:
De Spitkeet bevordert de sociale samenhang. Veel vrijwilligers vinden een zinvolle tijdsbesteding bij
het museum. Ook op het gebied van arbeidsparticipatie en reïntegratie vervult het museum een functie:
mensen met een beperking vinden werk op het park en leveren daardoor een zinvolle bijdrage aan de
maatschappij. Daarnaast kunnen stagiaires en werkzoekenden er werkervaring opdoen.
3.2.3. Educatieve waarde:
Het museum draagt bij aan de algemene ontwikkeling. Volwassenen en kinderen krijgen kennis van het
armoedige leven op de heide in vroeger tijd en ervaren daardoor de tegenstelling met de huidige tijd.
3.2.4. Economische waarde:
De Spitkeet verhoogt, samen met andere toeristische voorzieningen, de aantrekkelijkheid van de gemeente Achtkarspelen en omgeving en geeft een stimulans aan de verblijfsrecreatie in de gemeente.
Bovendien wordt de werkgelegenheid bevorderd, doordat ook horecabedrijven, verblijfsaccommodaties, winkels en toeleveranciers profiteren van het bezoek van toeristen.
3.2.5. Recreatieve waarde:
Door een bezoek aan het museum te brengen ervaren de mensen de tijden van vroeger, van het wonen,
leven en werken op de arme heide. Op het park zelf en in de omgeving van het park kunnen de bezoekers tevens genieten van de natuur, het landschap en de rust. Door het aanbieden van fiets- en wandeltochten kunnen bezoekers het unieke karakter van het coulissen-landschap van de Noardlike Fryske
Wâlden beleven en ervaren en ervan genieten. Ook kinderen kunnen zich- naast de op hen gerichte
activiteiten- uitstekend vermaken bij de aangelegde speeltoestellen wanneer hun ouders een kopje
koffie nuttigen op het terras.

3.3

Onderscheidend van andere musea

Het museum onderscheidt zich duidelijk van andere openluchtmusea in het noorden van Nederland.
Deze musea hebben veelal een duidelijk thema dat bepalend is in hun presentatie. Denk b.v. aan turfwinning (Damshûs Nij Beets en Veenmuseum Barger Compascuum), de vlasverwerking (Sûkerij
Damwoude). Deze zaken worden in Harkema zijdelings als (bij)verdiensten werkvolk benoemd en getoond. Hier staan centraal leven, werken en sociale ontwikkelingen in een regio zoals beschreven bij
3.1 en 3.2.
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Hoofdstuk 4

Visie op Collectiebeleid en -beheer

Een collectie- en registratiecommissie is de afgelopen jaren bezig geweest om de waardevolle objecten
uit het museum te registreren. Zij heeft het navolgende beleid ontwikkeld:

4.1.

Kerncollectie en deelcollecties

4.1.1. Kerncollectie:
De kerncollectie van het museum bestaat uit de verschillende woonverblijven en andere bouwwerken
die een beeld geven van het wonen, leven en werken op de heidenederzettingen door de jaren heen.
Opstallen (woonverblijven en andere bouwwerken) en inboedel (voorwerpen) vormen in wezen één
geheel. Daarnaast beschikt het museum over een collectie gereedschappen. Een deel van de voorwerpen vertegenwoordigt een museale waarde. De meeste voorwerpen vertegenwoordigen echter geen
unieke waarde, maar de waarde van deze objecten moet vooral worden gezien in relatie tot de huisjes
en andere woonverblijven.
4.1.2. Deelcollecties:
De collectie bestaat uit vijf elementen: woonverblijven, huisraad, gereedschap, kleding en levend erfgoed.
- woonverblijven: spitkeet, holwoning, particulier woudhuisje, twee woningwetwoningen, armenhuis, kippenhokwoning en onderduikershol en verder baarhuisje en klokkenstoel;
- huisraad: de deelcollecties hiervan bestaan uit respectievelijk meubels, beddengoed, huishoudelijke
voorwerpen en verlichtings- en verwarmingstoestellen;
- gereedschap: gereedschap van de timmerman, de smid, de klompenmaker, de rietdekker, de vervener, de vlasbewerker en de boer;
- kleding: werkkleding, jurken, jassen, schorten, hemden, hoeden, ondergoed en broeken;
- levend erfgoed: Nederlandse landgeiten, heideschapen, vergeten groenten en een boomgaard met
oude historische fruitbomenrassen (categorie “vergeten fruit”).
4.1.3. Herkomst en eigendom:
De objecten zijn in het algemeen afkomstig van mensen die in de directe omgeving van het museum
wonen. De voorwerpen zijn allemaal geschonken. Slechts enkele objecten zijn in bruikleen ontvangen.
4.1.4. Cultuurhistorische- en andere waarden:
Eén van de woningwetwoningen heeft de status van rijksmonument. Dit is een van de oudste woningwetwoningen (bouwjaar 1912) in de gemeente Achtkarspelen en is nog geheel gaaf van kwaliteit. De
andere woningwetwoning is verbouwd en de overige woonverblijven en de andere bouwwerken zijn
allen nagebouwd. De roerende objecten hebben voor een deel een museale waarde, maar het grootste
deel van de voorwerpen vertoont over het algemeen geen unieke waarde. Wel zijn ze waardevol in
samenhang met de doelstelling van het museum: een beeld geven van het wonen, leven en werken op
de arme Fries-Groningse heide.
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4. Beleidspunt rijksmonument woningwetwoning SWA-hûs:
•

In 2019 is tijdens een inspectie door de Monumentenwacht houtrot in het SWA-hûs geconstateerd. Om het huisje in goede staat te houden zal dit aangepakt moeten worden. Hiertoe
moeten fondsen en/of subsidieverstrekkers worden aangeschreven aangezien de bekostiging
hiervan niet volledig door het museum kan worden gedragen.

4.2.

Registratie, documentatie en onderzoek

4.2.1.

Registratie:

De gehele collectie is thans geregistreerd in het museumregistratieprogramma “Adlib”, echter…..
m.i.v. 2024 stopt Adlib met de ondersteuning van het registratieprogramma.
Naast de digitale verwerking is ook een backup middels een mappensysteem aanwezig. Objecten
hebben een zichtbaar registratienummer. Evt. voorwerpen voor de basiscollectie die in de loop van het
seizoen binnenkomen worden zo snel mogelijk geregistreerd en in de collectie opgenomen. Het
museum beschikt over een register van in- en uitgaande stukken. Het dienstdoende baliepersoneel is
hierover geïnformeerd. Het museum heeft een collectie- en registratiecommissie. Deze commissie
beoordeelt welke voorwerpen daadwerkelijk uniek zijn oftewel een museale waarde hebben en
daarmee geregistreerd dienen te worden.
4.2.2. Documentatie en onderzoek:
De bouwgeschiedenis van de bij de stichting in beheer zijnde panden is gedocumenteerd. Voor tentoonstellingen, voor de museumroute en voor een diaserie over de geschiedenis van dit gebied is
onderzoek gedaan naar woon-, leef- en werksituatie van de bewoners op de Fries-Groningse heide in
de 19de en begin 20ste eeuw. Daarnaast is in 2015 in eigen beheer het boek ‘Spitketen op de FrieschGroningsche Heide’ verschenen.

4.3.

Behoud en beheer

4.3.1. Passieve conservering:
De passieve conservering betreft de maatregelen die nodig zijn om achteruitgang en verval van de objecten tegen te gaan. (zie beleidspunten 5). Hiertoe behoort ook het beschikken over een instructie
CollectieHulpVerlening (CHV).
4.3.2. Klimaatcontrole:
Klimaatcontrole is van het grootste belang om de museale collectie te behoeden voor verval. Om de
temperatuur en de relatieve vochtigheid in de panden te meten zijn er digitale thermohygrografen
aangeschaft. Dit is een eerste voorwaarde om inzicht te krijgen in de situatie en -indien noodzakelijkvervolgens verbeteringen aan te kunnen brengen.
4.3.3. Inrichting depot:
-Voor de eenvoudige oude historische panden is het erg moeilijk zolders als depot op de juiste temperatuur en relatieve vochtigheid te brengen en te houden. Er worden alleen niet-kwetsbare objecten op
de zolders van de huisjes bewaard.
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-Sinds 2018 is de zolder boven het weinhok ingericht als bergplaats / depot voor kleding en materialen
voor het jaarlijks te houden boelgoed en kleding die tijdens evenementen gedragen wordt. Hier is een
eenvoudige verwarming aangelegd.
-Een aantal voorwerpen wordt vanwege klimatologische redenen op de zolder van het altijd verwarmde Skieppehok bewaard.
-Ook beschikt de stichting over een depot bij een particulier, waar grotere objecten kunnen worden
opgeslagen die niet worden tentoongesteld.
4.3.4. Lichtbeheersing:
Enkele jaren geleden hebben er lichtmetingen plaatsgevonden in alle panden van het museum. Aan de
hand van de uitslagen zijn voorstellen gedaan om de licht- en de ultraviolette intensiteit op een aantal
plaatsen te verminderen: voor een aantal ramen zijn ultraviolet- en licht-temperende folie en gordijntjes aangebracht. In het depot dient eveneens goed rekening te worden gehouden met de lichthoeveelheid.
4.3.5. Actieve conservering:
Het museum is alert op houtworm, vraat, schimmelvorming en roestvorming. Een groot aantal voorwerpen is hier tegen behandeld. Regelmatige controle en eventuele behandeling van de objecten blijft
belangrijk en wordt door een aantal vrijwilligers uitgevoerd.

4.4.

collectievorming

Verwerven:
Het museumbestuur wil slechts die voorwerpen verwerven die passen binnen de kaders van het
verzamelbeleid en alleen die voorwerpen accepteren die een duidelijke aanvulling betekenen op de
bestaande collectie. Voor elk nieuw pand waren voor de inrichting veel objecten nodig. Een aantal
jaren geleden is een verzadigingspunt bereikt en vindt een duidelijke selectie ‘aan de poort’ plaats.
Selecteren en afstoten:
-Geregistreerde objecten die niet meer in de doelstelling van het museum passen worden afgestoten.
Bij bijzondere, unieke objecten wordt LAMO (Leidraad Afstoting Museale Objecten) toegepast. Dit
betekent dat hiervoor in een ander museum of elders een meer passende bestemming wordt gezocht
en er melding plaats moet vinden in de afstotingsdatabase van de Museumvereniging.
-Personen die objecten aanbieden die eigenlijk niet passen binnen de doelstelling van het museum,
of waar we reeds over beschikken, wordt dit medegedeeld. Er wordt dan gevraagd of we met het
aangeboden voorwerp mogen doen wat we willen. Elk jaar wordt een boelgoed gehouden waarop
dergelijke objecten worden verkocht. Gezien het feit dat het dan om eenvoudige voorwerpen gaat die
niet uniek of waardevol zijn is dit geen probleem. De opbrengst is voor de inrichting en instandhouding van het museum.
Collectieplan: Het museum beschikt over het document “Collectiebeleid, -Beheer en Collectieplan”.
Het collectieplan is een overzicht met beleidspunten die binnen het meerjarenbeleidsplan 2021-2025
zullen worden aangepakt.
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5. Beleidspunten Visie op collectiebeleid en beheer:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Informatieplan: in samenspraak met de Friese Museumfederatie invulling geven aan het via
de website kunnen presenteren van de kerncollectie objecten om deze zo beter onder de
aandacht te brengen;
In samenwerking met de Friese Museumfederatie wordt samen met andere musea gezocht
naar een registratieprogramma dat opvolger moet worden van “Adlib”. Vanaf 2024 wordt
namelijk de ondersteuning van “Adlib” gestopt.
Vanaf 2022 moet worden toegepast de riscoanalyse behoud collecties.
Inbreng digitale kerncollectie in de eigen digitale “presentatiebak” in de Malmoune;
Het vastleggen van verhalen over bijzondere voorwerpen, het digitaliseren van deze voorwerpen en het laten horen en zien van deze verhalen en voorwerpen op het aanraakscherm
eigen digitale “presentatiebak”;
Meer aandacht schenken aan de presentatie van de collectie. De collectie- en registratiecommissie kan de woonverblijven zo nu en dan anders inrichten en de aandacht vestigen op
bijzondere voorwerpen uit de collectie.
Het museum beschikt ook over een heideveld aan de Mûntsegroppe dat ongeveer 100 meter
van het park verwijderd ligt. Dit laatste heideveld in Achtkarspelen laat zien hoe het
landschap er vroeger in Harkema en omgeving uitzag. De heide op dit veld dreigt echter te
verdwijnen. In 2018 is door medewerkers van Staatsbosbeheer een stappenplan gemaakt om
dit heideveld te revitaliseren, zodat dit unieke stukje landschap in stand blijft. De fietsers en
voetgangers die langs de Mûntsegroppe gaan, kunnen dan even op het aanwezige bankje
gaan zitten en van dit ‘pareltje’ in de Noardlike Fryske Wâlden genieten. Ook op het
museumterrein zelf zal geprobeerd worden om de heidevegetatie te laten terugkomen.
Passieve conservering: De meetgegevens moeten op vaste momenten in het jaar worden
genoteerd in een te ontwikkelen data-map passieve conservering. De gegevens worden
daarna besproken in de registratiecommissie samen met mogelijk te nemen acties na
analyse gegevens. Zie volgende beleidspunt.
Passieve conservering: “Meten is weten” Dit is de basis van de passieve conservering.
Echter wat daarna te doen? Vandaar dat openluchtmuseum De Spitkeet een risicoanalyse
wil gaan uitvoeren op basis waarvan wordt bekeken welke collecties op termijn echt gevaar
lopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het document “De 10 schadefactoren collectie”
Per deelcollectie is dan inzichtelijk welke risico’s er wordt gelopen en op welke wijze deze
risico’s beperkt kunnen worden door te nemen passende maatregelen.
Maken instructie CollectieHulpVerlening (CHV) bij calamiteit (overstroming, windhoos
etc.) Dit is bij Hst 6.6. Meerjarenbeleidsplan als beleidspunt opgenomen. Ondersteuning
hierbij zal worden geboden door de Friese Museumfederatie.
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Hoofdstuk 5
5.1.

Publieksbereik en marketing

Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen laten over de afgelopen jaren een stijgende lijn zien en zijn in tien jaar tijd meer
dan verviervoudigd.
2008:
2009:
2010:
2011:

5.620
4.760
5.370
8.000

2012:
2013:
2014:
2015:

5.2.

Bezoekersenquête

10.039
13.319
12.559
13.309

2016:
2017:
2018:
2019:

15.125
16.693
16.600
19.301

Uit een bezoekersenquête onder reguliere museumbezoekers is gebleken dat de bezoekers van het
museum afkomstig zijn:
-

37% uit Fryslân;
12% uit Groningen en Drenthe;
43% uit overig Nederland;
8% uit het buitenland.

5.3.

Public Relations en marketing

Huidige situatie:
Goede pr en marketing is onontbeerlijk om bezoekers te trekken. Alle activiteiten worden aangekondigd in de streek- en dorpskranten. Daarnaast worden de activiteiten ook op diverse websites gepubliceerd. Ook nieuwsberichten (met foto’s) worden via deze media verspreid. Daarnaast wordt er gebruik
gemaakt van een eigen website en facebookpagina. Verder worden er aanplakbiljetten en folders verspreid. Ook worden er af en toe advertenties in kranten en tijdschriften geplaatst. Voor de fiets- en
wandeltochten worden mailings verstuurd. De lokale en regionale omroepen besteden zo nu en dan
aandacht aan ons museum (Omrop Fryslân: HEA). De inzet is om nog meer aandacht via deze beide
media te krijgen. De meest effectieve manier van reclame is waarschijnlijk nog steeds de mond-totmondreclame.
De pr- en marketingactiviteiten bestaan onder andere uit:
o Aankondigingen van activiteiten in de streekkranten, dorpskranten en op websites;
o Nieuwsberichten en foto’s verspreiden via streekkranten en websites;
o Een eigen website en facebookpagina (met foto’s en video’s);
o Aanplakbiljetten;
o Folders;
o Advertenties in kranten en tijdschriften;
o Interviews op de radio;
o Reportages op televisie (programma “HEA”);
o Contacten met toeristische ondernemers;
o Mond-tot-mondreclame;
o Mailingacties voor fiets- en wandeltochten;
o Boeken en informatieboekje;
o Verzorgen van lezingen;
o Rondleidingen over het park;
o Informatiebordjes over de bezienswaardigheden op het park;
o Nieuwsbrieven voor vrijwilligers;
o Actie-aanbiedingen.
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Daarnaast is het belangrijk om goede contacten te onderhouden met alle belanghebbenden (‘stakeholders’) van het museum. Een goede ontvangst van onze bezoekers draagt bij tot een goed imago van het
openluchtmuseum. In wezen vormen bestuur, personeel en vrijwilligers het visitekaartje: belangrijk
om ons daarvan bewust te zijn!
Uit een bezoekersenquête blijkt dat mensen die het museum bezoeken van de volgende media gebruik
hebben gemaakt:
-

22% mond-tot-mondreclame;
20% via een folder;
9% via de krant;
27% via internet;
21% overige wijze.

5. Beleidspunten Publieksbereik en Marketing:
• Bezoekersaantal tot 2025 laten stijgen naar 25.000;
Het optimaliseren van de public relations en marketing door het ontwikkelen van een
gerichter beleid op dit gebied door:
• Potentiële bezoekers(groepen) gericht benaderen, zoals bijvoorbeeld ouderen, buurtverenigingen, personeelsverenigingen en scholen;
• Het aanbieden van meer arrangementen op het gebied van horeca, fietsen en wandelen
en samenwerking zoeken met andere toeristische attracties;
• Ontwikkelen van een pr- en marketingplan;
• Digitale lesprogramma’s aan scholen aanbieden in combinatie met een bezoek aan het
museum;
• Versterking van de contacten met de media (kranten, tijdschriften, radio, televisie, internet);
• Het uitnodigen van toeristische ondernemers op het gebied van verblijfstoerisme (recreatieparken, campings, jachthavens, hotels, bed en breakfast-ondernemingen) voor een
bezoek aan ons park, zodat ondernemers mogelijk vaker doorverwijzen naar ons
museum;
• Een tentoonstelling organiseren waarin een bekende persoon uit de regio centraal staat
en waar een relatie wordt gelegd tussen zijn prestaties en de vroegere strijd om te overleven op de heide.

5.4.

Activiteiten

Het museum organiseert een grote hoeveelheid aan activiteiten. Een deel van deze activiteiten wordt in
samenwerking met andere organisaties georganiseerd. De reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten
zijn:
- “Help pake en beppe de vakantie door” (vakantie-activiteiten basisschoolleerlingen);
- Spitkeet Paasfeest;
- Het Museumweekend;
- Harmonicafestijn;
- Paard- en wagenritten;
- Landgeitenkeuring;
- Oude ambachten-dag;
- Fruit-dag;
- Museumkidsweek;
- winterfair.
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Daarnaast worden er ook fiets- en wandeltochten georganiseerd:
- Spitkeetwandeltocht;
- Tuinenfietstocht;
- Zomer fiets- en wandeltochten;
- Stamppot fiets- en wandeltochten;
- Snertkuiertocht.

5.5. Educatie
5.5.1. Lesprogramma’s:
o

o
o
o

o

In samenwerking met studenten van een communicatie- en multimediaontwerp-opleiding is
een lesbrief voor de bovenbouw basisscholen en brugklas V.O. ontworpen. Bij deze lesbrief is
een leskist voorhanden met materialen uit vroeger tijd. Na het behandelen van de lesbrief
kunnen de leerlingen een bezoek aan het museum brengen. Scholen worden in dezen actief
benaderd.
Voor kinderen in de middengroepen 3/4/5 basisschool is in samenwerking met het Centrum
voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) een speurtocht uitgezet over het park, waarbij de
kinderen ontdekken hoe de mensen hier vroeger leefden.
Voor het voortgezet onderwijs is er nog geen geschikt lesmateriaal beschikbaar.
Voor de onderbouw basisscholen is i.s.m. natuurorganisatie “It Fryske Gea” een speur-doeactiviteit gemaakt onder de naam “Pingo & Pet”. Aanmelding hiervoor kunnen de scholen
regelen via de website onder deze naam: www.pingo-pet.nl . Dit initiatief wordt ondersteund
door NME-centra in zes gemeenten.
Voor kinderen die groepsgewijs het openluchtmuseum bezoeken is een puzzel-,lees- en
knutselboek samengesteld, het zgn. “Ferdivedaasje-Doeboek”. Met dit boek kunnen ze op een
leuke wijze kennis maken met hetgeen in het museum te zien is.

5.5.2. Tentoonstellingen:
Om het museum beter “beleefbaar” te maken en aantrekkelijk te houden voor bezoekers is behoefte
aan een speciale expositieruimte, waarin een aantal essentiële onderwerpen te bezichtigen zijn die de
basis vormen voor hetgeen het museum als onderdeel van het ‘Ferhaal fan Fryslân’ te bieden heeft.
We denken hierbij aan:
o verveningsactiviteiten met gereedschappen, materialen en veranderend landschap;
o vlasbewerking en overig vlaswerk;
o boendermaken, mollenvangen, imkeren, mandenmaken en overig vlechtwerk, zoals stoelmatten en
korfvlechten;
o klompenmaken met gereedschappen en materialen;
o kledingexpositie (thematisch);
Door onder andere het organiseren van wisselexposities kan onze uitgebreide en gevarieerde collectie
voor het voetlicht worden gebracht en kan er tevens ingespeeld worden op de actualiteit. Deze wisselexposities worden nu in de Malmoune gehouden, maar deze ruimte is hier eigenlijk niet geschikt voor
en was hiervoor bij de bouw van dit gebouw ook niet bedoeld.
Doel is dit project in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen uit te voeren als leer-werkproject, waardoor bijstandsgerechtigden scholing en vaardigheden opdoen voor een reguliere baan in
de bouw.
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5.5.3. Cursussen:
We staan momenteel op het punt dat er nog weinig mensen zijn die traditioneel handwerk en oude
ambachten beheersen. Het gaat hierbij om werkzaamheden/handnijverheid die vaak als bijverdienste
werden gedaan om naast het reguliere werk of gebrek hieraan toch een inkomen te generen om
zodoende ‘troch de tiid’ te komen. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden als boendermaken,
klompenmaken, maaien met de zeis/zeisharen, imkeren, mollenvangen, stoelmatten, mandenvlechten,
eendenkorfvlechten, spinnen en twijnen en snoeien van hoogstambomen. Het zou jammer zijn dat deze
vaardigheden voor de komende generaties verloren gaan. Doel is, nu er nog mensen zijn die deze
ambachten beheersen, om cursussen te organiseren zodat deze vaardigheden worden overgedragen aan
jongere generaties. Deze cursussen zullen worden gegeven in de winterperiode en vormen daarmee
een mooie aanvulling op ons activiteitenaanbod en zorgt tevens voor een rendabel gebruik van onze
ruimten.
5.5.4. Rondleidingen:
Groepen kunnen op verzoek een rondleiding onder leiding van een gids krijgen. Daarnaast kunnen
bezoekers een informatieboekje kopen, waarin van alle huisjes en andere bezienswaardigheden een
korte beschrijving is opgenomen. Kinderen kunnen aan een speurtocht deelnemen.
5.5.5. Oude liederen en verhalen:
Op de heide werden vroeger veel liederen gezongen en verhalen verteld. Doel is deze liederen en
verhalen te verzamelen en te koppelen aan de kerncollectie van het museum door ze in het digitale
registratiesysteem op te nemen.
5.5.6. Lezingen:
In de wijde omgeving worden powerpoint-presentaties verzorgd voor diverse groepen. Hierin wordt
het leven op de Fries-Groningse heide van 1850 tot 1950 getoond aan de hand van een presentatie, die
voor het grootste deel op het themapark is gemaakt.
5.5.7. Documentatiecentrum:
Het museum beschikt over een klein documentatiecentrum met boeken over de geschiedenis van de
regio en de sociaal-economische problematiek. Daarnaast zijn er plakboeken met krantenknipsels en
foto’s.
5.5.8. Publicaties:
In 2015 is het boek ‘Spitketen op de Friesch-Groningsche Heide’, over het wonen, leven en werken
van 1850 tot 1950 verschenen. Ook is er toen een informatieboekje gemaakt dat mensen kunnen
gebruiken tijdens de rondleiding of om de informatie over het museum thuis nog eens rustig na te
lezen. Verder is het boek ‘Jeugdherinneringen van Jelle Dam’ over het moeilijke leven op de heide
nog steeds verkrijgbaar. In 2016 is onze stichting in het bezit gekomen van de eigendoms- en uitgaverechten van dit boek. Zo mogelijk zullen er in de toekomst nieuwe boeken verschijnen over thema’s
die met het wonen, leven en werken op de arme heide te maken hebben.
5.5.9 Presentaties:
Het museum reeds over een presentatiebord (touchscreen) waar filmpjes en presentaties aan groepen
getoond kunnen worden. Ook individuele bezoekers kunnen deze filmpjes en presentaties door
zelfbediening bekijken. Uitbreiding van het aantal filmpjes is nodig omdat veel onderwerpen zich
lenen voor visuele (historische) ondersteuning.
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6. Beleidspunten hoofdstuk Educatie:
•
•
•

•

•
•

•

•

Digitale lesprogramma’s aan scholen aanbieden in combinatie met een bezoek aan het
museum;
Ontwikkelen (digitaal) lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs;
Het bouwen van een expositieruimte, waarin een aantal essentiële onderwerpen die de basis
vormen voor hetgeen het museum te bieden heeft:
o Verveningsactiviteiten met gereedschappen, materialen en veranderend landschap;
o Vlasbewerking en overig vlaswerk;
o Boendermaken, mollenvangen, imkeren, mandenmaken en overig vlechtwerk, zoals
stoelmatten en korfvlechten;
o Klompenmaken met gereedschappen en materialen;
o Kledingexpositie (thematisch).
Voor bezoekers die zonder gids het park overgaan zal een audiotour in vier talen gemaakt
worden, zodat mensen zo goed mogelijk worden geïnformeerd over wat ze in het museum
zien en over de achtergronden hiervan. Hiervoor zal de nodige apparatuur moeten worden
aangeschaft;
Het aanbieden van cursussen oude ambachten die vroeger op de heide werden uitgeoefend,
zodat deze vaardigheden worden doorgegeven aan jongere generaties.
Het verzamelen van liederen en verhalen die vroeger op de heide gezongen en verteld
werden en deze te koppelen aan de kerncollectie van het museum door ze in het digitale
registratiesysteem op te nemen. In het winterseizoen zullen een aantal zang- en verhalenavonden georganiseerd worden. Voor de scholen in Harkema en omgeving zullen de
liederen in een liedboek gebundeld worden.
Een introductiefilmpje maken waarin iets wordt getoond en verteld over de achtergrond van
het museum en de sociaal-economische situatie van de bewoners op de heide. Bij de start
van het bezoek aan het museum kunnen de bezoekers eerst dit filmpje bekijken. Verder zal
er een filmpje over verveningsactiviteiten en veranderend landschap gemaakt worden. Deze
zullen in vier talen gepresenteerd worden.
In de komende vier jaar het documentatiecentrum uitbreiden;

“Blinder, blinder….. it komt der op oan mei dy bjinder!”
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Hoofdstuk 6 Organisatie & bedrijfsvoering
6.1.

Bestuur:

Het bestuur voelt zich op een kruispunt staan bij de noodzaak tot het kiezen van nieuwe wegen. Als
ongesubsidieerd museum met een zelf bekostigde beheerster en ruim honderd vrijwilligers worden er
steeds vaker vraagtekens gezet of de huidige dienstverlening voor de komende jaren zo door kan gaan:
- Bijna 20.000 bezoekers op jaarbasis;
- Hoge lasten onderhoud terrein, bebouwing en beheer inventaris/collectie;
- Noodzaak tot kwaliteitsverbetering dienstverlening;
- Upgrading en uitbreiding educatieve zaken;
- Noodzaak tot ontwikkelen nieuw aanbod activiteiten, ook in de periode oktober-april wanneer
het museum gesloten is.
Kunnen we hier op termijn zonder subsidiëring nog aan de nodige kwaliteitsnormen voor een museum
als de onze voldoen? Iedereen is van mening: het roer moet om, laten we inzetten op een kwaliteitsslag
voor de komende jaren, want we roepen wel altijd :”De kracht en daarmee trots van het museum is de
inzet van alle vrijwilligers”, maar…... deze kracht is tevens de zwakte en legt een zekere kwetsbaarheid bloot. Het aansturen van zoveel vrijwilligers is een enorme klus en het bestuur constateert dat op
termijn de huidige basis van bedrijfsvoering niet meer houdbaar is. Er blijven steeds meer werkzaamheden over die met een meer professionele inslag moeten worden verricht. De bestuursleden hebben
overdag hun eigen werk, toch moeten ze te pas en te onpas in het museum aanwezig zijn voor overleg
of lopende zaken.
Huidige medewerksters op de loonlijst van het museum:
o

o

6.2

De beheerster (Fte 0.8) wordt door het museum zelf betaald vanuit de entreegelden. Voor
planning activiteiten en aansturing vrijwilligers is echter minimaal 1,5 fte beheerder / (vrijwilligers) coördinator nodig om de organisatie goed aan te kunnen sturen. Bekostiging hiervan
is een moeizaam proces omdat de gemeente Achtkarspelen het financieel gezien altijd moeilijk heeft en daarom niet een structurele basissubsidie verstrekt aan dit gemeentelijk visitekaartje.
In 2021 heeft de eigen gemeente voor het eerst subsidie aan de Spitkeet verstrekt om een
coördinatorfunctie (0,5) te kunnen realiseren, maar dit is niet structureel.

Organisatie en Personeel

De (personele) lasten samen met de exploitatiekosten (huisvesting / kennis en beheer collectie) zijn
hoog en worden tot nu toe zelf opgebracht vanuit de entreegelden.
Dit maakt dat er geen enkele rek zit in nieuwe projecten en activiteiten alsmede het meer klantvriendelijk maken van het museum door verbeteringen aan te brengen op het terrein van informatievoorziening, presentatie collectie , toegankelijkheid en veiligheid.
Personeel:
Er zijn twee medewerkers binnen het museum die op de salarislijst staan. Dit zijn de beheerster (0,8 fte)
en de coördinator (0.5 fte). De laatste wordt bekostigd uit een tijdelijke subsidie vanuit de gemeente
Achtkarspelen.
De functie-inhoud / takenpakket is omschreven binnen de taakomschrijvingen.
Vrijwilligers:
Het museum beschikt over ruim 100 vrijwilligers, waarvan 90 vast en 25 die één of twee keer per jaar
inzetbaar zijn. Om de taak van het bestuur en de beheerder te verlichten zijn er commissies in het
leven geroepen. Voor vrijwel alle vrijwilligersgroepen is er nu een commissie. Daarnaast is er een
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coördinator voor de gidsen en verzorgt de beheerder de coördinatie van de horeca, schoonmaak,
kleding en veiligheid. De organisatie per taakveld ziet er als volgt uit:
bouw en onderhoud
bouw- en onderhoudscommissie
- werkgroep oude fruitrassen;
- bouw- en onderhoudmedewerkers;
- dierenverzorger;

activiteiten
activiteitencommissie
- fiets- en wandelcommissie;
- werkgroepen activiteiten;
- medewerkers activiteiten;
- parkeerwachters;

collectie
collectie- en registratiecommissie
- medewerkers registratie en
beheer;
- medewerker technisch beheer;
- medewerker tentoonstelling;

horeca, balie en winkel
- coördinator horeca, balie en
winkel;
- horecacommissie;
- gastheren en -vrouwen;

pr en educatie
- coördinator pr;
- werkgroep educatie;
- coördinator gidsen;
- gidsen;
- beheerder facebook;
- bezorgers folders/flyers (via
beheerder);

schoonmaak
- coördinator schoonmaak;
- schoonmakers;

financiële administratie
- penningmeester;
- medewerker administratie;

kledingbeheer
- coördinator kledingbeheer;
- medewerkers kleding;

veiligheid
- coördinator veiligheid;

Vaardigheden en kwaliteiten
Aan een museum worden eisen gesteld v.w.b. de kwaliteit informatie (o.a. gidsen en museale taken) en
bedrijfsvoering (bestuur, aansturing organisatie, wetgeving horeca, veiligheidseisen etc.). Dit vereist
een gedegen organisatie en daarmee professionele aansturing van het geheel. Bij vrijwilligers ben je nu
eenmaal afhankelijk van de kwaliteiten die “toevallig” kunnen worden ingebracht. Globale screening
laat zien:
Bestuur: aandachtspunt is het goed zicht hebben op eisen wetgeving en de ontwikkelingen in de
museumbranche. Hiertoe is verbreding van kennis nodig en daarmee het aantal bestuursleden (nu 3).
Doel: van praktische inzet naar meer besturen op afstand. Een professionele aansturing van de
organisatie middels het aanstellen van een gekwalificeerde directeur/bestuurder is nodig maar moet
wel worden bekostigd. Dit vereist overleg met de gemeente Achtkarspelen om te komen tot een vaste
subsidie in dezen.
Overige vrijwilligers: de leeftijdsopbouw is eenzijdig. De meesten zijn de 50 jaar gepasseerd. Dit
noopt het bestuur tot het aantrekken van jongere vrijwilligers om op termijn een te groot verloop te
voorkomen. Ook wordt inmiddels zichtbaar dat nu nog beschikbare kennis van een aantal zeer
betrokken en deskundige vrijwilligers tijdig moet worden overgedragen naar de jongere garde. Dit
vooral op het gebied van de collectie en registratie. Opdracht is ook hier de huidige kwaliteit naar de
toekomst veilig te stellen.
Voor zowel bestuur als overige vrijwilligers geldt dat er jaarlijks een geoormerkt budget beschikbaar
moet zijn voor deskundigheidsbevordering om “bij te blijven” binnen de museumbranche en horecatak
van het museum.
Verzekeringen
Voor de vrijwilligers zijn de volgende verzekeringen afgesloten: aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven, een ongevallen- en een vrijwilligersverzekering.
Vrijwilligersactiviteiten en -bijeenkomsten
Voor de vrijwilligers worden onder andere de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
- Overleg bestuur – vrijwilligersgroepen: één keer per jaar wordt er door het bestuur met de diverse
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vrijwilligersgroepen (bouw en onderhoud, horeca en schoonmaak, gidsen, activiteiten) een overleg
gehouden.
- Vrijwilligersavond: aan het begin van het seizoen wordt er een gezellige vrijwilligersavond gehouden.
- Vrijwilligersreisje: ieder jaar in de maand oktober wordt er een vrijwilligersuitje georganiseerd.
- Nieuwsbrieven: om de vrijwilligers op de hoogte van het reilen en zeilen op het park te houden wordt
er drie keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven.
Handleiding, taakomschrijvingen en overige zaken
Om duidelijkheid te verschaffen zijn diverse zaken op papier vastgelegd:
- Een vrijwilligershandleiding met vrijwilligersovereenkomst;
- Taakomschrijvingen voor de verschillende commissies, werkgroepen en coördinatoren;
- Taakomschrijvingen voor de diverse vrijwilligersgroepen;
- De rollen van de beheerder in- en met betrekking tot het bestuur en de commissies;
- Document vrijwilligersbeleid;
- Overige afspraken en regelingen.
M.b.t. het personeels- en vrijwilligersbeleid hanteert het bestuur het beleidsdocument “Werving en
Selectie Openluchtmuseum de Spitkeet”.

7. Beleidspunten Organisatie en bedrijfsvoering
•
•

•
•

6.3.

Het bestuur zal alles in het werk stellen om via structurele subsidie een functionaris aan
te stellen die op basis van een bestuursmandaat het museum gaat aansturen;
Getracht wordt via het (vierjarige) Provinciale Subsidietraject te bewerkstelligen dat
structureel subsidie wordt verkregen m.b.t. Beheer / Onderhoud / Collectiebeheer. Hierbij
gaat het om de jaarlijkse kosten die een aanzienlijk onderdeel vormen van de
exploitatiebegroting en daarmee de ruimte tot nieuwe initiatieven beperken. Een beroep
doen op de Provincie als hoeder van het cultureel erfgoed……
Het vrijwilligersbeleid aanscherpen: de leeftijdsopbouw huidige vrijwilligerspool noopt
tot een actief wervingsbeleid 40+ers, zowel op museum-/ als bestuursniveau.
Door leeftijd-gerelateerd verloop vrijwilligers trachten de kwaliteit bij m.n. de kennis en
achtergronden museale objecten/voorwerpen op peil houden door goede kennisoverdracht en/of volgen scholing. Met name de registratiecommissie is hierbij kwetsbaar.

Horeca

De horeca-exploitatie gebeurt door het museum zelf, waarbij gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. Het personeel heeft de leiding en coördinatie van het horecagebeuren. Elk jaar lopen er één of
meerdere leerlingen van het voortgezet onderwijs (richting praktijkonderwijs) stage in de horeca.
Enkele vrijwilligers zijn in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne. Het museum heeft een dranken horecavergunning met beperkingen, er mogen alleen bijeenkomsten worden georganiseerd in
combinatie met een bezoek aan het museum.
Omdat er met vrijwilligers gewerkt wordt kiest het bestuur voor kleinschalige horeca, er worden
hoofdzakelijk warme en koude dranken en gebak en koek verkocht. Bij grotere evenementen worden
er ook warme gerechten aangeboden.
In de ontvangstruimte is tevens een winkel ingericht waar mensen souvenirs en dergelijke kunnen
kopen.
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8. Beleidspunten Horeca
•
•
•

6.4.

Het optimaliseren van het gastheerschap in de horeca en het deels digitaliseren van het
administratief proces omtrent het horecagebeuren;
Door het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van deskundigheidsbevordering voor
vrijwilligers de klantgerichtheid en omzet in de horeca verhogen;
Werken met arrangementen: bezichtiging museum / doe-activiteit / lunch of diner.

Financiën en Fondsenwerving

De exploitatie van het museum geschiedt geheel uit eigen middelen, er wordt geen structurele subsidie ontvangen. Wel zijn er in het verleden subsidies van de gemeente, provincie, fondsen en sponsorbijdragen van bedrijven ontvangen voor de grotere bouwprojecten. Deze ondersteuning zal ook in
toekomst bij nieuwe projecten noodzakelijk zijn.
De belangrijkste reguliere inkomsten bestaan uit:
a.
b.
c.
d.
f.

horeca- en winkelverkoop
entreegelden
sponsorbijdragen
donateursgelden
overige inkomsten

(30%)
(44%)
(in natura)
(14%)
(12%)

De belangrijkste reguliere uitgaven bestaan uit:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

personeelskosten
energiekosten
onderhoud park
onderhoud inventaris
belastingen en verzekeringen
kantoorkosten
kosten activiteiten
afschrijvingskosten
overige uitgaven

(34%)
(14%)
( 6%)
( 8%)
( 9%)
( 6%)
(10%)
( 7%)
( 6%)

donateurs
Het museum heeft een groot aantal donateurs (bijna 1000). Voor € 20,- per jaar hebben donateurs en
hun gezin vrij toegang tot het park. Tevens ontvangen zij elk jaar een uitgebreid jaarverslag.
administratie
De administratie wordt verricht door een administratief medewerker op vrijwillige basis. Daarnaast
doet ook de beheerder een deel van het administratieve werk. De jaarrekening wordt opgesteld door
een accountantsbureau.

9. Beleidspunten Financiën en Fondsenwerving
Het handhaven van een gezonde financiële huishouding door meer inkomsten te genereren om
zo het museum door de toenemende kosten exploitabel te houden:
• Uitbreiding van het aantal donateurs door gerichte acties en via de website;
• Subsidiemogelijkheden van gemeente, provincie en stichtingen/fondsen in de gaten houden,
hier actief beleid in voeren;
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•
•

6.5.

De voordelen van de geefwet onder de aandacht van bedrijven brengen;
Meer museummarkt-conforme prijzen hanteren voor wat betreft de horeca, de entreeprijzen
en de bijdragen voor activiteiten.

Beheersbaarheid continuïteitsrisico’s

6.5.1. Financiële positie
• Het museum neemt binnen de beleidskaders besluiten over bekostiging activiteiten.
Hierbij is de stelregel dat geen financiële risico’s worden genomen: indien geen
voldoende subsidiegelden of overige financieringen / fondsen dan geen uitvoering van
de plannen. Te maken kosten moeten zijn gedekt.
• Bij calamiteiten (b.v. “Corona-pandemie”) wordt een beroep gedaan op overheidsregelingen v.w.b. bedrijfsvoering en betaalde medewerkers.
6.5.2. Inzet (betaalde) medewerkers
• Er staat één vaste medewerker op de loonlijst. Deze wordt betaald uit de inkomsten
museum.
• Eén medewerker heeft een jaarcontract op een tijdelijke subsidie gemeente Achtkarspelen;
• Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen wordt door het bestuur alles
in het werk gesteld een structurele subsidie bij de eigen gemeente en/of provincie te
bewerkstelligen. Door jarenlange groei van het aantal bezoekers en de daaraan
gekoppelde bedrijfsvoering is het nodig dat bestuursleden (vrijwilligers) de meer
praktische werkzaamheden overdragen aan een vorm van management.
6.5.3. Vrijwilligers
Beleidspunt:
• Veel vrijwilligers hebben eigenlijk een te groot takenpakket. Dit noopt tot een zeer actieve
werving van nieuwe vrijwilligers. Getracht wordt ook meer vrijwilligers te werven binnen
de leeftijdscategorieën tussen 40 en 60 jaar.

6.5.4. Kennisborging
Beleidspunten:
• Een aantal vrijwilligers “van het eerste uur” beschikt over enorm veel kennis van zaken
aangaande de werkzaamheden binnen het museum. Gezien de leeftijd van deze mensen is
het nodig deze kennis voldoende binnen de organisatie te borgen middels overdracht van
deze kennis op jongere collega’s.
• Voor het bijhouden van deskundigheden binnen de afzonderlijke commissies en werkgroepen is een deskundigheidsbudget voor (bij)scholing aanwezig.

6.5.5. Huisvesting
• Het onderhoud van de aanwezige gebouwen vereist veel geld. Ook hierbij is het nodig
over een structureel budget te beschikken. Groot onderhoud en/of ingrijpende reparaties kunnen alleen plaats vinden indien er voldoende fondsen beschikbaar zijn voor
m.n. de materiaal- en begeleidingskosten. De eigen vrijwilligers-bouwploeg kan veel
menskracht inzetten bij bouwklussen. Zij beschikken over veel ervaring in de bouw.
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6.6.

Veiligheidsbeleid

6.6.1. Brand:
Het museum voldoet aan de veiligheidseisen van de brandweer. In het ontvangstgebouw bevindt zich
een brandblusser die jaarlijks wordt gekeurd.
6.6.2. Ongevallen
Diverse vrijwilligers hebben een BHV-of mini BHV-cursus gevolgd. Elk jaar wordt een aantal BHVonderdelen onder leiding van een cursusleider geoefend. In de hal van de ontvangstruimte hangt een
AED. Een van de vrijwilligers controleert wekelijks de speeltoestellen en houdt daarvan een logboek
bij.
6.6.3. Inbraakpreventie
Het sleutelbeheer is goed geregeld. Steeds wordt vastgelegd wie over welke sleutels beschikt. De
mechanische beveiliging door middel van goed hang- en sluitwerk is voor het ontvangstgebouw ruim
voldoende. Voor de museale panden is dit, voor zover het karakter van een pand dat toelaat, eveneens
voldoende. Daarnaast zijn nog enkele andere veiligheidsmaatregelen genomen: o.a. cameratoezicht.
6.6.4. Verzekeringen
Het museum heeft de volgende verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven, een ongevallenverzekering, een vrijwilligersverzekering, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een opstal- en inboedelverzekering voor de gebouwen en de inventaris.
6.6.5. RI & E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
Vijfjaarlijks wordt door een extern bureau een volledige RI&E uitgevoerd. De aanbevelingen van de
onderscheiden categorieën worden z.s.m. opgevolgd.

10. Beleidspunt veiligheidsbeleid:
•
•

Bijhouden van een (bijna)ongevallenlijst.
Maken instructie CollectieHulpVerlening (CHV) bij calamiteit (overstroming, windhoos
etc.) Dit is bij Hst 6.6. Meerjarenbeleidsplan als beleidspunt opgenomen. Ondersteuning
hierbij zal worden geboden door de Friese Museumfederatie.

It “Pikehok”. Een kippenhok als woning in 1950………. Nu een “Tiny House” ????????
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Hoofdstuk 7

Samenwerking binnen en buiten de sector

De Spitkeet werkt samen met diverse andere organisaties die raakvlakken met de doelstelling en thematiek van het museum hebben. Daardoor kunnen we elkaar versterken door van elkanders kennis
gebruik te maken en kunnen er meer activiteiten georganiseerd worden. Te denken valt aan organisaties op het gebied van oude rassen (dieren en fruit), natuur en landschap, historie, musea, kunst en
muziek.
Op dit moment vindt er structureel en/of incidenteel samenwerking plaats met betrekking tot de navolgende activiteiten:
Harmonicafestijn i.s.m. de harmonicaclub “De Loekpoedels” uit Surhuisterveen;
Nederlandse landgeitenkeuring i.s.m. de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten;
Fruitdag i.s.m. de “Vrienden van het Oude Fruit”;
Inzameling appels van oude fruitrassen i.s.m. “Fryske Frucht”;
Lezingen, excursies en cursussen i.s.m. IVN en “Oud-Achtkarspelen”;
Brommels bramenfestijn i.s.m. “Brommels en Wrâldfrucht”;
Fiets- en wandeltochten met aandacht voor cultuur, landschap en historie;
Arrangementen met “Museumboerderij Ot en Sien”, het “Blote Voetenpad”, het Curringherveld en de Fûgelhelling;
Kunstmanifestaties i.s.m. “de Keunstkrite”.

-

Gezien de toenemende importantie van de toeristensector in N.O.-Friesland is uitbreiding van de samenwerking met andere organisaties nodig. Dan gaat het met name over gezamenlijke activiteiten die
een relatie met de doelstelling en de thematiek van het museum hebben.

11. Beleidspunten Samenwerken met externen:
De contacten met de gemeente, zorgondernemingen D.O.R.P. en Doarp en Fjild, bedrijven en
organisaties op het gebied van cultuurhistorie en landschap zullen in stand worden gehouden
en/of worden versterkt.
•
•

•
•
•
•
•

De goede relatie met de gemeente Achtkarspelen zal in stand gehouden worden door
regelmatig overleg (met zowel het College van Burgemeester en Wethouders als met
ambtenaren);
De ontwikkeling inzake gemeentelijk en regionaal beleid op het gebied van recreatie,
toerisme en cultuur in de gaten houden en daarop inspelen. Dat geldt met name voor het
opstellen van de gemeentelijke uitwerking van de regionale visie voor recreatie en toerisme
en voor het opstellen van een gemeentelijk museumbeleid. Van belang is dat de musea in
Achtkarspelen op een gelijkwaardige manier behandeld worden.
De samenwerking met andere toeristische organisaties en bedrijven (o.a. SWA) versterken
via rechtstreekse contacten en via contacten met belangenbehartigers als de Museumfederatie, Markant en RMT (RegioMarketing en Toerisme).
De samenwerking met zorgondernemingen D.O.R.P. en Doarp en Fjild en scholen voor
praktijkonderwijs v.w.b. het inschakelen van mensen met een beperking, afstand tot de
arbeidsmarkt en stagiaires wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid;
De contacten met bedrijven worden voortgezet en versterkt. Dit geldt in het bijzonder voor
de goede relatie met de SWA;
Er zal meer samenwerking worden gezocht met organisaties op het gebied van cultuurhistorie en landschap die (deels) hetzelfde doel nastreven; dit kan door het gezamenlijk
organiseren van activiteiten, waaronder ook fiets- en wandeltochten;
De fiets- en wandeltochten combineren met een bezoek aan cultuurhistorische plaatsen en
gebouwen en aandacht vestigen op natuur- en landschapselementen. \
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Hoofdstuk 8

Samenvatting Beleidspunten 2021-2025

0.

Beleidspunten vanuit evaluatie statuten:

•

De statuten bevatten basiskenmerken die niet meer corresponderen met de Governance Code Cultuur
en de Ethische Code. De normen van het als museum geregistreerd staan verlangt een statutenwijziging.
Vanuit de per 1 juli in werking tredende Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is
eveneens herziening van de statuten nodig: aanpassing van vijf nieuwe maatregelen.

•

1.

Beleidspunten vanuit evaluatie Governance Code Cultuur:

•
•
•

Jaarlijkse evaluatie beleidsplan Governance Code de Spitkeet en verantwoording in het jaarverslag;
Aanstellen van een vertrouwenspersoon;
Wijzigen Statuten v.w.b. werken met een jaarlijkse begroting, invoeren zittingstermijn bestuurders +
rooster van aftreden en procedure herbenoeming maken.

2.

Beleidspunten vanuit de evaluatie Ethische Code Cultuur:

•
•
•
•

Screening toegankelijkheid terrein en gebouwen voor mindervaliden;
Maken calamiteitenplan voor het museum;
Implementeren beleid Ethische Code in het vrijwilligersbeleid;
Maken veiligheidsprotocol dieren;

3.

Beleidspunten vanuit de Code Diversiteit en Inclusie:

•
•
•

Jaarlijkse controle van de scan Diversiteit en Inclusie op www. Codedi.nl ;
Formuleren doelen m.b.t. Inclusie: mogelijkheden in kaart brengen voor doven, blinden, rolstoelvriendelijkheid terrein en gebouwen. Hierop subsidies aanvragen.
Jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag Openluchtmuseum de Spitkeet;

4.

Beleidspunt rijksmonument woningwetwoning SWA-hûs:

•

In 2019 is tijdens een inspectie door de Monumentenwacht houtrot in het SWA-hûs geconstateerd.
Om het huisje in goede staat te houden zal dit aangepakt moeten worden. Hiertoe moeten fondsen
en/of subsidieverstrekkers worden aangeschreven aangezien de bekostiging hiervan niet volledig
door het museum kan worden gedragen.

5.
•
•
•
•
•

Beleidspunten Visie op collectiebeleid en beheer:
Informatieplan: in samenspraak met de Friese Museumfederatie invulling geven aan het via de
website kunnen presenteren van de kerncollectie objecten om deze zo beter onder de aandacht te
brengen;
In samenwerking met de Friese Museumfederatie wordt samen met andere musea gezocht naar een
registratieprogramma dat opvolger moet worden van “Adlib”. Vanaf 2024 wordt namelijk de
ondersteuning van “Adlib” gestopt.
Vanaf 2022 moet worden toegepast de riscoanalyse behoud collecties.
Inbreng digitale kerncollectie in de eigen digitale “presentatiebak” in de Malmoune;
Het vastleggen van verhalen over bijzondere voorwerpen, het digitaliseren van deze voorwerpen en
het laten horen en zien van deze verhalen en voorwerpen op het aanraakscherm eigen digitale
“presentatiebak”;
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•
•

•

•

•

Meer aandacht schenken aan de presentatie van de collectie. De collectie- en registratie-commissie
kan de woonverblijven zo nu en dan anders inrichten en de aandacht vestigen op bijzondere
voorwerpen uit de collectie.
Het museum beschikt ook over een heideveld aan de Mûntsegroppe dat ongeveer 100 meter van het
park verwijderd ligt. Dit laatste heideveld in Achtkarspelen laat zien hoe het landschap er vroeger in
Harkema en omgeving uitzag. De heide op dit veld dreigt echter te verdwijnen. In 2018 is door
medewerkers van Staatsbosbeheer een stappenplan gemaakt om dit heideveld te revitaliseren, zodat
dit unieke stukje landschap in stand blijft. De fietsers en voetgangers die langs de Mûntsegroppe
gaan, kunnen dan even op het aanwezige bankje gaan zitten en van dit ‘pareltje’ in de Noardlike
Fryske Wâlden genieten. Ook op het museumterrein zelf zal geprobeerd worden om de
heidevegetatie te laten terugkomen.
Passieve conservering: De meetgegevens moeten op vaste momenten in het jaar worden genoteerd
in een te ontwikkelen data-map passieve conservering. De gegevens worden daarna besproken in de
registratiecommissie samen met mogelijk te nemen acties na analyse gegevens. Zie volgende
beleidspunt.
Passieve conservering: “Meten is weten” Dit is de basis van de passieve conservering. Echter wat
daarna te doen? Vandaar dat openluchtmuseum De Spitkeet een risicoanalyse wil gaan uitvoeren op
basis waarvan wordt bekeken welke collecties op termijn echt gevaar lopen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het document “De 10 schadefactoren collectie” Per deelcollectie is dan inzichtelijk
welke risico’s er wordt gelopen en op welke wijze deze risico’s beperkt kunnen worden door te
nemen passende maatregelen.
Maken instructie CollectieHulpVerlening (CHV) bij calamiteit (overstroming, windhoos etc.) Dit is
bij Hst 6.6. Meerjarenbeleidsplan als beleidspunt opgenomen. Ondersteuning hierbij zal worden
geboden door de Friese Museumfederatie.

6.

Beleidspunten Publieksbereik en marketing:

•
•

Bezoekersaantal laten stijgen naar 25.000 in 2025;
Het optimaliseren van de public relations en marketing door het ontwikkelen van een gerichter
beleid op dit gebied door:
Potentiële bezoekers(groepen) gericht benaderen, zoals bijvoorbeeld ouderen, buurtverenigingen,
personeelsverenigingen en scholen;
Het aanbieden van meer arrangementen op het gebied van horeca, fietsen en wandelen en
samenwerking zoeken met andere toeristische attracties;
Ontwikkelen van een p.r.- en marketingplan;
Digitale lesprogramma’s aan scholen aanbieden in combinatie met een bezoek aan het museum;
Versterking van de contacten met de media (kranten, tijdschriften, radio, televisie, internet);
Het uitnodigen van toeristische ondernemers op het gebied van verblijfstoerisme (recreatieparken,
campings, jachthavens, hotels, bed en breakfast-ondernemingen) voor een bezoek aan ons park,
zodat ondernemers mogelijk vaker doorverwijzen naar ons museum;
Een tentoonstelling organiseren waarin een bekende persoon uit de regio centraal staat en waar een
relatie wordt gelegd tussen zijn prestaties en de vroegere strijd om te overleven op de heide.

•
•
•
•
•
•
•

7.

Beleidspunten hoofdstuk Educatie:

•
•
•

Digitale lesprogramma’s aan scholen aanbieden in combinatie met een bezoek aan het museum;
Ontwikkelen (digitaal) lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs;
Het bouwen van een expositieruimte, waarin een aantal essentiële onderwerpen die de basis vormen
voor hetgeen het museum te bieden heeft:
o Verveningsactiviteiten met gereedschappen, materialen en veranderend landschap;
o Vlasbewerking en overig vlaswerk;
o Boendermaken, mollenvangen, imkeren, mandenmaken en overig vlechtwerk, zoals
stoelmatten en korfvlechten;
o Klompenmaken met gereedschappen en materialen;
o Kledingexpositie (thematisch).
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•

•

Voor bezoekers die zonder gids het park overgaan zal een audiotour in vier talen gemaakt worden,
zodat mensen zo goed mogelijk worden geïnformeerd over wat ze in het museum zien en over de
achtergronden hiervan. Hiervoor zal de nodige apparatuur moeten worden aangeschaft;
Het aanbieden van cursussen oude ambachten die vroeger op de heide werden uitgeoefend, zodat
deze vaardigheden worden doorgegeven aan jongere generaties.
Het verzamelen van liederen en verhalen die vroeger op de heide gezongen en verteld werden en
deze te koppelen aan de kerncollectie van het museum door ze in het digitale registratiesysteem op te
nemen. In het winterseizoen zullen een aantal zang- en verhalen-avonden georganiseerd worden.
Voor de scholen in Harkema en omgeving zullen de liederen in een liedboek gebundeld worden.
Een introductiefilmpje maken waarin iets wordt getoond en verteld over de achtergrond van het
museum en de sociaal-economische situatie van de bewoners op de heide. Bij de start van het bezoek
aan het museum kunnen de bezoekers eerst dit filmpje bekijken. Verder zal er een filmpje over
verveningsactiviteiten en veranderend landschap gemaakt worden. Deze zullen in vier talen
gepresenteerd worden.
In de komende vier jaar het documentatiecentrum uitbreiden;

•

Beleidspunten Organisatie en bedrijfsvoering

•

Getracht wordt via het Provinciale Subsidietraject te bewerkstelligen dat structureel subsidie wordt
verkregen m.b.t. Beheer / Onderhoud / Collectiebeheer;
Het bestuur zal alles in het werk stellen om via structurele subsidie een functionaris aan te stellen die
op basis van een bestuursmandaat het museum gaat aansturen;
Het vrijwilligersbeleid aanscherpen: de leeftijdsopbouw huidige vrijwilligerspool noopt tot een actief
wervingsbeleid 40+ers, zowel op museum-/ als bestuursniveau.
Veel vrijwilligers hebben eigenlijk een te groot takenpakket. Dit noopt tot een zeer actieve werving
van nieuwe vrijwilligers. Getracht wordt ook meer vrijwilligers te werven binnen de
leeftijdscategorieën tussen 40 en 60 jaar.
Een aantal vrijwilligers “van het eerste uur” beschikt over enorm veel kennis van zaken aangaande
de werkzaamheden binnen het museum. Gezien de leeftijd van deze mensen is het nodig deze kennis
voldoende binnen de organisatie te borgen middels overdracht van deze kennis op jongere collega’s.
Dit geldt met name voor de registratiecommissie.
Voor het bijhouden van deskundigheden binnen de afzonderlijke commissies en werkgroepen is een
deskundigheidsbudget voor (bij)scholing aanwezig.

•
•

•

•
•
•
•

•

8.

Beleidspunten Horeca

•

Het optimaliseren van het gastheerschap in de horeca en het deels digitaliseren van het administratief
proces omtrent het horecagebeuren;
Door het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van deskundigheidsbevordering voor
vrijwilligers de klantgerichtheid en omzet in de horeca verhogen;
Werken met arrangementen: bezichtiging museum / doe-activiteit / lunch of diner.

•
•

9. Beleidspunten Financiën en Fondsenwerving
Het handhaven van een gezonde financiële huishouding door meer inkomsten te genereren om zo het
museum door de toenemende kosten exploitabel te houden:
• Uitbreiding van het aantal donateurs door gerichte acties en via de website;
• Subsidiemogelijkheden van gemeente, provincie en stichtingen/fondsen in de gaten houden, hier
actief beleid in voeren;
• De voordelen van de geefwet onder de aandacht van bedrijven brengen;
• Meer museummarkt-conforme prijzen hanteren voor wat betreft de horeca, de entreeprijzen en de
bijdragen voor activiteiten.
10. Beleidspunt veiligheidsbeleid
•
•

Bijhouden van een (bijna)ongevallen-/ calamiteitenlijst.
Maken instructie CollectieHulpVerlening (CHV) bij calamiteit (overstroming, windhoos etc.)
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11. Beleidspunten Samenwerken met externen
De contacten met de gemeente, zorgondernemingen D.O.R.P. en Doarp en Fjild, bedrijven en organisaties
op het gebied van cultuurhistorie en landschap zullen worden in stand gehouden en/of worden versterkt.
• De goede relatie met de gemeente Achtkarspelen zal in stand gehouden worden door regelmatig
overleg (met zowel het college van burgemeester en wethouders als met ambtenaren);
• De samenwerking met zorgondernemingen D.O.R.P. en Doarp en Fjild en scholen voor
praktijkonderwijs wat betreft het inschakelen van mensen met een beperking, afstand tot de
arbeidsmarkt en stagiaires wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid;
• De ontwikkeling inzake gemeentelijk en regionaal beleid op het gebied van recreatie, toerisme en
cultuur in de gaten houden en daarop inspelen. Dat geldt met name voor het opstellen van de
gemeentelijke uitwerking van de regionale visie voor recreatie en toerisme en voor het opstellen van
een gemeentelijk museumbeleid. Van belang is dat de musea in Achtkarspelen op een gelijkwaardige
manier behandeld worden.
• De samenwerking met andere toeristische organisaties en bedrijven versterken via rechtstreekse
contacten en via contacten met belangenbehartigers als de Museumfederatie, Markant en RMT
(RegioMarketing en Toerisme).
• De contacten met bedrijven worden voortgezet en versterkt. Dit geldt in het bijzonder voor de goede
relatie met de SWA;
• Er zal meer samenwerking worden gezocht met organisaties op het gebied van cultuurhistorie en
landschap die (deels) hetzelfde doel nastreven; dit kan door het gezamenlijk organiseren van
activiteiten, waaronder ook fiets- en wandeltochten;
• De fiets- en wandeltochten combineren met een bezoek aan cultuurhistorische plaatsen en gebouwen
en aandacht vestigen op natuur- en landschapselementen.
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Hoofdstuk 9
9.1.

Uitwerking Beleidspunten met begroting kosten

Reparatie houtrot in het SWA-hûs

Beginsituatie:

•

In 2019 is tijdens een inspectie door de Monumentenwacht
houtrot in het SWA-hûs geconstateerd. Om het huisje in goede
staat te houden zal dit aangepakt moeten worden. Hiertoe moeten fondsen of subsidieverstrekkers worden aangeschreven
aangezien de bekostiging hiervan niet volledig door het
museum kan worden gedragen.

Doelstelling:

•
•
•

Aanschrijven fondsen om de bekostiging mogelijk te maken;
Aantrekken ter zake deskundig timmerbedrijf op basis onderliggend inspectierapport;
Reparatie conform het reparatierapport.

Wie:

•
•
•
•
•

Vrijwilligers “De Spitkeet” bij timmerwerkzaamheden;
Deskundig bouwbedrijf;
Monumentenwacht (adviezen en controle);
Subsidieverstrekker(s);
Bestuur: voorwaardenscheppende rol + financiering;

Hoe:

•

Werkzaamheden uitvoeren middels Plan van Aanpak;

Kosten:

Kosten materialen bouw :

Offerte 2019: € 20.000,- excl. BTW

Totale kosten begroot op: € 20.000 ,- excl. BTW
Periode uitvoering:

Effect:

Monitoring &
effectmeting:

Afronding:

Januari 2022– januari 2023
•

Bouw:
•
•
•
•

Monumentenstatus SWA-hûs + inspectietraject verlengd na
reparatie.

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg;
Middels effectrapportages aan subsidieverstrekker(s);
Reguliere financiële rapportages;
Monumentenwacht.

01-01-2023
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9.2.

Subsidieaanvraag manager Openluchtmuseum de Spitkeet

Beginsituatie:

•

Gezien de groei van activiteiten en aantallen bezoekers bij het
Openluchtmuseum is het nodig dat de bedrijfsvoering op andere leest wordt geschoeid. De professionaliteit van dienstverlening vereist dat de aansturing van het museum niet meer alleen
bij de vrijwilligers (en bestuursleden) van het museum komt te
liggen. Voor het jaar 2021 heeft de Gemeente Achtkarspelen
een subsidie voor één jaar verstrekt om een Coördinator Activiteiten aan te kunnen trekken. Deze subsidie is dus niet
structureel.

Doelstelling:

•

Inzet van het Bestuur is te komen tot het verkrijgen van een
structurele subsidie bij zowel de eigen gemeente als mogelijk
hiervoor beschikbare fondsen / subsidieverstrekkers.

Wie:

•
•

Bestuur Openluchtmuseum de Spitkeet;
Subsidieverstrekker(s);

Hoe:

•

Overleg met de Gemeente Achtkarspelen om te komen tot een
structurele subsidieverstrekking;
Aanschrijven andere (landelijke) subsidieverstrekkers /
fondsen.

•

Kosten:

Totale loonkosten jaarlijks begroot op: € 50.000 ,-

Periode uitvoering:

Juli 2021– december 2021

Effect:

•

Professionele aansturing organisatie en bedrijfsvoering van het
museum.

Monitoring &
effectmeting:

•

Verkrijging structurele subsidie

Afronding:

01-01-2022

36

9.3.

Reservering post deskundigheidsbevordering

Beginsituatie:

•

Door de groei van het museum wordt de noodzaak groter een
structurele financiële post op de begroting op te nemen voor de
deskundigheidsbevordering vrijwilligers en overig personeel.
De eisen die aan deze mensen worden gesteld worden maken
dat doorgroei naar een meer professionele dienstverlening
nodig is.

Doelstelling:

•
•

Inzet van het Bestuur te komen tot een jaarlijkse planning
activiteiten m.b.t. deskundigheidsbevordering;
Realiseren van een hieraan gekoppeld jaarlijks budget.

Wie:

•

Bestuur Openluchtmuseum de Spitkeet;

Hoe:

•

Middels bestuurlijk overleg, met een bijzondere rol voor de
penningmeester.

Kosten:

Begrotingspost deskundigheidsbevordering:

€ 1000,00

Totale jaarlijkse kosten begroot op: € 1000 ,Periode uitvoering:

Juli 2021– december 2021

Effect:

•

Professionele aansturing organisatie en bedrijfsvoering van het
museum.

Monitoring &
effectmeting:

•

Verkrijging structurele subsidie

Afronding:

Jaarlijks in de begroting opvoeren
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9.4.

Uitbreiding museum met een expositieruimte

Beginsituatie:

Doelstelling:

Een aantal onderwerpen binnen het aanbod van het museum komt niet
volledig tot zijn recht. Sommige expositieplekken zijn te donker en de
informatievoorziening is te gering m.b.t. hetgeen te zien is. Ook de soms
te kleine ruimte waarin geëxposeerd wordt maakt dat een en ander niet
geheel tot zijn recht komt. Het gaat hierbij onder meer om werkzaamheden waarmee de bevolking van de heide z’n geld verdiende of nevenverdiensten had (huisnijverheid). Ook de aanwezige kledingvoorraad op
de zolder “Malmoune” komt niet goed tot z’n recht.

1. Bouwen van een overdekte expositieruimte met intern geschakelde expositieruimten, waarin te bezichtigen zijn een aantal
essentiële onderwerpen die de basis vormen voor hetgeen het
museum te bieden heeft:
• Verveningsactiviteiten met gereedschappen / materialen /
veranderend landschap;
• Vlasbewerking en overig veldwerk;
• Boendermaken, mollenvangen, imkeren, mandenmaken en
overig vlechtwerk zoals stoelmatten en korfvlechten;
• Klompenmaken met gereedschappen / materialen;
• Kledingexpositie (thematisch);
2. Nieuw Praktijk-/opleidingstraject bijstandsgerechtigden.
De gemeente Achtkarspelen heeft aangegeven veel waarde te
hechten aan het project omdat dit functioneert als Praktijk-/
Opleidingstraject (bouw) voor bijstandsgerechtigden die met
deze werkzaamheden vaardigheden opdoen voor een baan in de
bouw. Gemeente Achtkarspelen neemt hierbij de loon- en
opleidingskosten voor hun rekening, voor de materiaalkosten
wordt in deze aanvraag een beroep op subsidie vanuit de Provincie Fryslân gedaan.

Wie:

•
•
•
•
•

Hoe:

•
•
•
•

Vrijwilligers “De Spitkeet” bij inrichting;
Bijstandsgerechtigden (ook statushouders) en bouwleiding
middels werken-/leren-project als poort werkgelegenheid binnen de bouw.
Gemeente Achtkarspelen, opleidingscentrum, regionaal bedrijfsleven;
Provincie Fryslân;
Bestuur: voorwaardenscheppende rol + financiering;
Maken bouwtekening + kostenoverzicht;
Bouwaanvraag incl. begroting opstellen en indienen bij de
Gemeente Achtkarspelen;
Overleg met gemeente Achtkarspelen aangaande co-financiering;
Subsidies definitief regelen:
- Gem. Achtkarspelen: loonkosten, opleidingskosten;
- Provincie Fryslân materiaalkosten.
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•
•

•
•

Kosten:

Materialen inkopen (waar het kan “Cradle to Cradle” = werken
met gebruikte materialen);
Uitvoering conform bouwaanvraag door vrijwilligers en bijstandsgerechtigden. Begeleiding door “leermeester” vanuit de
gemeente. Ook statushouders krijgen hier begeleiding naar
regulier werk;
Waar nodig regionale ondernemers inzetten bij specialistische
werkzaamheden;
Na oplevering inrichting door medewerkers en vrijwilligers.

Kosten materialen bouw :

€ 194.880,

Totale kosten begroot op: € 194.880,Periode uitvoering:

Effect:

Januari 2022– januari 2025
•

•
•

Het museum beter “beleefbaar” maken en aantrekkelijk houden
voor bezoekers door het bouwen van een expositieruimte,
waarin een aantal essentiële onderwerpen te bezichtigen zijn die
de basis vormen voor het hetgeen het museum als onderdeel van
het “Ferhaal fan Fryslân” te bieden heeft;
Uitbreiden van de bezoekersaantallen;
Toepassen van wisselcollecties = variatie aanbod + inspelen op
actualiteit.

Bijkomend effect is dat middels dit bouwproject vele bijstandsgerechtigden doorstromen naar een reguliere baan. Gedurende het huidig aflopend project in 2020 hebben inmiddels 20 deelnemers een reguliere baan
gevonden.

Monitoring &
effectmeting:

Bouw:
•
•
•
•

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg;
Middels effectrapportages aan subsidieverstrekker(s);
Doorstroomeffect deelnemers naar reguliere banen;
Reguliere financiële rapportages.

Gebruik:
- Monitoring aantal bezoekers (vast beleidsonderdeel museum).

Afronding:

Eind 2024
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9.5.

Jaarlijks organiseren van cursussen traditioneel handwerk / oude ambachten

Beginsituatie:

We staan momenteel op het punt dat er nog weinig mensen zijn die
traditioneel handwerk en oude ambachten beheersen. Het gaat hierbij in
de Friese Wouden om werkzaamheden / handnijverheid die vaak als
bijverdienste werden gedaan om naast hun reguliere werk of gebrek
daaraan toch een inkomen te genereren om zodoende “troch de tiid te
kommen”. Te denken valt hierbij: boendermaken, klompenmaken,
maaien met de zeis / zeisharen, imkeren, mollenvangen, stoelmatten,
manden vlechten van wilgentenen, vlechten van eendenkorven en
bijenkorven (kuorflechtsjen), spinnen en twijnen. Het zou jammer zijn
dat deze vaardigheden voor de komende generaties verloren gaan.

Doelstelling:

- In vier jaar een aanbod creëren van cursussen op het gebied van
traditioneel handwerk. Dit op basis van een jaarlijkse planning van
activiteiten;
- Cursusleiders aantrekken die nog voldoende kennis en achtergrond
hebben van hetgeen aangeleerd zal worden;
- De cursusactiviteiten vormen een mooie invulling voor de periode
november tot april (doelstelling gebruik locatie buiten museumseizoen);
- De doelgroep is in eerste instantie gericht op jongvolwassenen. Oude
vaardigheden moeten bewaard worden voor de toekomst (immaterieel cultureel erfgoed);
- Het cursusaanbod wordt uitgebreid met een cursus snoeien van hoogstamfruitbomen (traditionele fruitrassen). Dit aanbod bestaat uit een
theoretische onderbouwing, waaraan gekoppeld in het voorjaar
praktijklessen in de boomgaard van het museum.

Wie:

1.
2.
3.
4.

Cursusleiding;
Beheerster: aanwezigheid avonden, mogelijk zaterdagen;
Educatief medewerker (totale organisatie);
Bestuur: voorwaardenscheppende rol;

Hoe:

1. Inhoudelijk verantwoordelijk uitvoering cursus;
2. Verzorgen PR, regelen ruimten, schoonmaak en catering;
3. Cursusleiding zoeken en vastleggen;
- Planning cursussen + inschrijving;
- Inhoudelijk verantwoordelijk;
- Regelen materialen in overleg met cursusleiding;
- Communicatieaspecten;
- Aanwezigheid cursusbijeenkomsten.
4. Financiële kaders aangeven, budgetbeheer;
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Kosten:

Per georganiseerde cursus: dit op basis van 4 bijeenkomsten
Kosten cursusleiding:
4 x € 150,- (incl. reiskosten)
€
Loonkosten beheerster: avond-/weekenduren 4 x € 125,- €
Begeleiding educatief medewerker 4 x 150,€
Kosten (les)materialen:
€
Locatiekosten en PR:
€
Onvoorzien:
€

600,00
500,00
600,00
150,00
400,00
150,00

Kosten per cursus:

€ 2.400,00

Per seizoen worden 2 cursussen gehouden.
Totale kosten per jaar:

€ 4.800,00

Totale kosten beleidsperiode (4 jaar) = 4 x € 4.800,- =
€ 19.200,-

Periode uitvoering:

Effect:

2021:
2022:
2023:
2024:

•

November 2021 – april 2022
November 2022 – april 2023
November 2023 – april 2024
November 2024 – april 2025

•

De kennis van oude ambachten wordt doorgegeven aan
jongere generaties = praktische invulling “Ferhaal fan
Fryslân”.
De cursussen vinden plaats in de periode dat het museum
gesloten is voor bezoekers, derhalve een waardevolle
aanvulling van het jaarprogramma en rendement gebouw.

Monitoring &
effectmeting:

•
•
•
•

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg;
Middels effectrapportages subsidieverstrekker(s);
Reguliere financiële rapportages;
Monitoring aantal cursisten.

Afronding:

1 april 2025

41

9.6

Immaterieel erfgoed: doorgeven liederen en verhalen van de heide

Beginsituatie:

Het gebied rond Harkema is de bakermat van een scala aan oude liederen
en verhalen. De onderzoeken van Dam Jaarsma en Ate Doornbos (radioprogramma “Onder de groene Linde”) in deze regio bewijzen dit.
Gelukkig zijn door de inzet van beide mensen in het archief van het
Meertensinstituut Amsterdam vele opnamen bewaard gebleven. In
museum “De Spitkeet” zijn vele aspecten van het leven op de heide
zichtbaar. De oude liederen en verhalen die hier voorkwamen ontbreken
echter. En wat is er mooier dan ze ook nog eens te zingen of aan te
leren……

Doelstelling:

1. Oude liederen verzamelen die specifiek in de omgeving van
Harkema werden gezongen en deze koppelen aan de kerncollectie museum;
2. In ieder winterseizoen twee zangavonden organiseren waarbij
oud historisch materiaal van de heide in het repertoire voorkomt “tot leeringhe ende vermaek”;
3. Voor zover voorhanden binnen de bevolking nog verzamelen en
vastleggen van verhalen;
4. In ieder winterseizoen een verhalenavond organiseren, dit met
als thema “De ferhalen fan Dam Jaarsma”.
5. In Ieder winterseizoen een verhalenavond organiseren met als
thema “Foar elk wat wils” (iepen-poadium-eftich).

Wie:

-1 t/m 5: Educatief medewerker (incl. leiden zang-/verhalenavonden);
-Bestuur: voorwaardenscheppende rol + financiering;

Hoe:

1. Inventarisatie maken van oude liederen die rond Harkema in de
vorige eeuwen werden gezongen en van de verhalen die werden
verteld;
2a. Deze collectie liederen en verhalen koppelen aan de kerncollectie
van het museum (inbrengen binnen het digitaal systeem van de
museumregistratie);
2b. Voor de scholen in Harkema en omgeving samenstellen van een bundeltje oude kinderliederen (met mogelijk dansjes / handspelletjes)
die nog te traceren zijn;
2c. Organiseren van twee zangavonden voor liefhebbers tijdens ieder
winterseizoen (= doorgeven van de liederen!).
4/5 Organiseren van twee verhalenavonden (doorgeven van oude (4) en
ook nieuwe (hedendaagse) verhalen (5) .
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Kosten:

Kosten registratie liederen & verhalen:
€ 100,Kosten materialen (kopieën / lamineren etc.):
€ 100,Begeleiding educatief medewerker 4 x € 150,€ 600,Loonkosten beheerster: avond-/weekenduren): 4 x € 125,- = € 500,Locatiekosten + PR:
€ 400,Onvoorzien:
€ 100,Totale kosten per jaar begroot op:

€ 1800,-

Totale kosten beleidsperiode (4 jaar) = 4 x € 1800,- = € 7.200,-

Periode uitvoering

Effect:

2021:
2022:
2023:
2024:

•

•

Monitoring &
effectmeting:

•
•
•
•
•
•

Afronding:

November 2021 – april 2022
November 2022 – april 2023
November 2023 – april 2024
November 2024 – april 2025

Oude liederen en verhalen van de heide blijven bewaard en
worden onder aandacht van deze generaties gebracht en bewaard voor het nageslacht door deze digitaal en op papier vast
te leggen.
Vorm van een hernieuwd “Winterjûnenocht”, letterlijk als
“Ferhaal fan Fryslân”.

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg;
Middels effectrapportages subsidieverstrekker(s);
Reguliere financiële rapportages;
Monitoring aantal cursisten (vast beleidsonderdeel museum);
Een overzicht van oude liederen en verhalen die gekoppeld
wordt aan de collectie van het museum;
Samenstellen eenvoudig “zangbundeltje” voor het basisonderwijs.

1 januari 2025
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9.7.

Schoolkinderen bij het museum betrekken (lesbrief en rondleiding)

Beginsituatie:

Doelstelling:

Het museum richt zich nadrukkelijk op de kinderen. Schoolklassen kunnen nu al een bezoek brengen aan het museum.
-Voor de kinderen van de groepen 3 en 4 van de basisschool is er in
samenwerking met het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie
(NME) een speurtocht uitgezet over het park, waarbij de kinderen
ontdekken hoe de mensen hier vroeger leefden. Onderweg leren de
kinderen van alles over de natuur en woon- en leefomstandigheden van
vroeger. Hierdoor komen de scholen en de kinderen voor het eerst in
contact met het museum.
-Dit kan een opmaat zijn voor een bezoek van een aantal jaren later
wanneer de kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs
zitten. Voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen is momenteel een
lesbrief beschikbaar en er kunnen lesmaterialen bij het museum geleend
worden.
-De lesbrief en lesmaterialen zijn echter verouderd en moeten aangepast
worden aan de eisen van deze tijd.

1
2
3
4

5

Wie:

1.
2.
3/4
5

Maken van een digitale lesbrief + actualisering papieren versie;
Deze lessen onder de aandacht brengen van alle basisscholen in
de regio;
Na het behandelen van de lesbrief in school als afronding een
bezoek c.q. excursie museum organiseren;
De schoolkinderen kennis laten maken met het wonen, leven en
werken op de arme heide, waardoor de kinderen beseffen dat de
huidige tijd van welvaart in de loop der geschiedenis niet altijd
vanzelfsprekend is geweest;
Intensivering stage-/opdrachtenband MBO/HBO-opleidingscentra en museum.

Educatief medewerker & MBO/HBO + Registratiecommissie;
Educatief medewerker & beheerster museum (PR);
Inzet gidsen (vrijwilligers) van het museum;
Educatief medewerker: contacten met MBO/HBO.

Bestuur: voorwaardenscheppende rol + financiering;

Hoe:

1 Ontwikkelen op basis van de bestaande lesbrief, dit middels
een project i.s.m. MBO / HBO;
2 Mailing naar de scholen + info website / mailcontact;
3 en 4: Excursie schoolkinderen basisonderwijs;
4 Overleg met MBO/HBO opleidingscentra aangaande stageplekken en het opstellen van studieopdrachten studenten.
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Kosten:

Begeleiding educatief medewerker:
Kosten stagevergoeding (2 studenten):
Kosten materialen (o.a. drukwerk) + PR:
Onvoorzien:

Totaal beleidsactiviteit:

€
€
€
€

500,500,750,100,-

€ 1850,-

Periode uitvoering:

Januari 2022 – januari 2024

Effect:

-Schoolkinderen komen in aanraking met de thematiek van het openluchtmuseum en krijgen meer kennis van de (moderne) streekgeschiedenis; een geschiedenis van armoede en overlevingsstrategieën die dit
gebied heeft gevormd zoals dat nu zichtbaar is;
-Kwaliteitsverbetering dienstverlening (informatie / lesmateriaal);
-Mooi studieproject voor twee studenten (Opleiding communicatie /
ICT).

Monitoring &
effectmeting:

•
•
•
•

Afronding:

1 januari 2024

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg;
Middels effectrapportages subsidieverstrekker(s);
Reguliere financiële rapportages;
Monitoring aantal bezoeken door schoolgroepen (vast
beleidsonderdeel museum).
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9.8.

Informatieverstrekking thema’s museum door middel van filmpjes

Beginsituatie:

-Groepen die het museum bezoeken, kunnen een rondleiding onder
leiding van een gids krijgen, dit in tegenstelling tot mensen die individueel of in klein verband het museum bezoeken. Daardoor missen
deze laatsten informatie over de achtergronden van wat zij op het park
te zien krijgen. Hiertoe is een filmpje nodig met een overzicht van
hetgeen ze kunnen verwachten, waarnaast uit oogpunt van de veelzijdigheid ook mogelijkheden worden aangestipt m.b.t. vergaderen, familiebijeenkomsten, uitvalsbasis voor sportieve activiteiten en catering;
-Een audiotour is niet beschikbaar;
-Hiernaast komen er in toenemende mate groepen het museum bezoeken die belangstelling voor een thema hebben zoals de sociale ontwikkeling gebied (armoedebestrijding), de verveningsactiviteiten (veranderend landschap) en de geschiedenis daarvan. Hiervan zijn geen informatieve filmpjes beschikbaar;
-Het aantal bezoekers uit het buitenland neemt jaarlijks toe;
-Naast de internetmogelijkheden ontbreekt er m.n. voor educatieve doeleinden informatie&documentatie (boeken/foto’s/krantenknipsels) waarin gericht naar informatie kan worden gezocht.

Doelstelling:

1. Maken 2 themafilmpjes:
Film 1:

Bezichtigingsoverzicht museum maken voor de bezoekers het park gaan verkennen;

Film 2:

Film met als thema verveningsactiviteiten en veranderend
landschap;

2. Audiotour samenstellen:
-Samenstellen teksten voor de audiotour;
-De informatie in filmpjes en audiotour van vier talen voorzien (Nederlands, Fries, Duits en Engels)
-Inbrengen in de apparatuur (digitale ondersteuning vragen)
2. Aanschaf / huur apparatuur audiotour;
3. Opzetten van een klein documentatiecentrum met een basisaanbod
boeken, krantenknipsels en foto’s die te maken hebben met de thematiek van het museum.
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Wie:

1: Dhr. J. ter Elst en werkgroep registratie;
2: Werkgroep Registratie + Bestuur in onderling overleg;
3: Werkgroep Registratie.
Bestuur: voorwaardenscheppende rol + financiering;

Hoe:

Kosten:

1. In samenwerking met de registratiecommissie maakt dhr. J. ter
Elst (amateur filmer) de genoemde filmpjes;
2. Uitzoeken geschikte apparatuur, dit in samenspraak met de
Friese Museumfederatie (adviseren);
3. Werkgroep registratie doet naast de reguliere activiteiten de
inrichting van het basis-documentatiecentrum.

Kosten filmpjes en audiotour
Kosten teksten / vertalingen + inbreng audiotour:
Kosten basis-documentatiecentrum:
Begeleiding door educatief medewerker:
Post onvoorzien:

Totaal beleidsactiviteit:

€ 10.000,€ 4.000,€ 1.000,€ 1.000,€ 500,-

€ 16.500,-

Periode uitvoering:

Januari 2021 – januari 2023

Effect:

- Kwaliteitsverhoging algehele informatievoorziening;
- Internationaal gericht i.v.m. gebruik meer talen;

Monitoring &
effectmeting:

•
•
•

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg;
Middels effectrapportages subsidieverstrekker(s);
Reguliere financiële rapportages.

Gebruik:
- Navragen bezoekerservaringen aangaande de filmpjes;
- Bijhouden aantal mensen dat gebruikt maakt van de audiotour.

Afronding:

1 januari 2023
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9.9.

Intensivering samenwerkingsverbanden

Beginsituatie:

Doelstelling:

-Het toerisme in de omgeving van Harkema zal de komende jaren steevast een grotere bron van inkomsten betekenen. Het museum ligt midden
in een uitermate boeiend landschappelijke omgeving (coulissenlandschap). Met name het wandel- en fietstoerisme neemt nu al toe door de
uitbreiding van het aantal routes;
-Het besef bij organisaties en particulieren groeit dat samenwerking
binnen het toerisme noodzakelijk is om een goed totaalaanbod te kunnen
leveren. Juist dat totaalaanbod maakt dat het voor de toerist aantrekkelijk
is om langer in een bepaald gebied te recreëren. Nu nog te veel concurrent i.p.v. conculega……;
- De meeste huidige contacten vanuit het museum met “derden” zijn
nog te incidenteel / vrijblijvend.

•
•

Intensivering contacten organisaties binnen de toeristische
sector in N.O.-Friesland;
Mogelijkheden onderzoeken structureel overlegplatvorm.

Wie:

•

Bestuur Themapark de Spitkeet.

Hoe:

•

Vertegenwoordigd zijn bij overlegsituaties toeristische sector
N.O.-Friesland;
Rechtstreekse contacten en samenwerking bevorderen met de
dichtstbij zijnde musea / toeristische trekpleisters.

•

Kosten:

Periode uitvoering:

Effect:

Jaarlijkse kosten overleg / reiskosten bestuur:

€ 250,-

Totale kosten beleidsperiode (4 jaar) = 4 x € 250,-

€ 1000,-

Januari 2021 – januari 2025

-

Verstevigen positie toeristische sector N.O.-Friesland;
Toename bezoekers binnen de regio;
Vergroting kennis van elkaars kansen, beperkingen en
mogelijkheden als aanbieders “Ferhaal fan Fryslân”.
Afstemmen aanbod op elkaar, m.n. bij specifieke exposities.
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Monitoring &
effectmeting:

•
•
•
•
•

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg;
Middels effectrapportages subsidieverstrekker(s);
Reguliere financiële rapportages;
Monitoring aantal overlegsituaties;
Monitoring aantal bezoekers (vast beleidsonderdeel museum).

Effect
•

Afronding:

Door samen te werken met andere organisaties kunnen er meer
activiteiten georganiseerd worden. Bovendien kan bij het organiseren van elkanders kennis en menskracht gebruikt gemaakt
worden.

1 januari 2024

Met de gids op stap…….
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9.10. Beheer en onderhoud laatste heideveldje aan de Mûntsegroppe
Beginsituatie:

-Aan de Mûntsegroppe ligt binnen een straal van één kilometer van het
museum het laatst bewaard gebleven heideveldje in de omgeving van
Harkema. Uit bronnenonderzoek is duidelijk geworden dat het hier zeer
waarschijnlijk gaat om een ontgonnen stukje hoogveen dat toebehoorde
aan het voormalig Buweklooster. Het museum heeft het beheer en onderhoud van dit heideveld, maar niet de middelen om dit te bekostigen.
Er is dringend groot onderhoud nodig om de nog aanwezige heide te
bewaren en naar de toekomst toe veilig te stellen middels regulier –
jaarlijks - onderhoud.
-In 2018 is een grondige rapportage gemaakt met een stappenplan
revitalisering heideterrein. Het gaat hierbij om een meerjarig traject met
voornamelijk inzet van vrijwilligers. Het rapport is opgemaakt door
twee medewerkers Staatsbosbeheer.
-Ook is de afrastering in dusdanig slechte staat dat een nieuwe erfscheiding (palen met draad en gaas) nodig is om verantwoord beweiding door
de heideschapen van het Openluchtmuseum toe te passen.
- Om uitbreken van de schapen te voorkomen is het nodig nu een
afrastering met schrikdraadapparatuur aan te brengen.

Doelstelling:

1. Revitaliseren heideterrein;
2. Aanschaf en plaatsing nieuwe afrastering op de erfscheiding;
3. Aanschaf nieuw schrikdraadapparaat (accu).

Wie:

1. Inzet / werkzaamheden door vrijwilligers “De Spitkeet” en
leerproject i.s.m. Groenopleiding Nordwin, dit onder supervisie van twee functionarissen Staatsbosbeheer;
2. Plaatsten afrastering door vrijwilligers “De Spitkeet”;
3. Bestuur;
Bestuur: voorwaardenscheppende rol + financiering;

Hoe:

1. -Er is een plan van aanpak van Staatsbosbeheer voorhanden
waarin nauwkeurig is aangegeven welke werkzaamheden wanneer moeten worden verricht, alsmede de wijze waarop.
Bekeken moet worden of Groenopleiding Nordwin een rol kan
spelen bij het revitaliseren heide (inzet leerlingen i.h.k.v. studieproject);
-Werkzaamheden: jaarlijks tussen oktober en maart;
-Er is sprake van een gefaseerde aanpak van vier jaar, waarna
regulier jaarlijks heideonderhoud (beweiding en maaien);
2. Verwijderen bestaande afrastering waarna vervanging door
nieuwe palen en gaas + aanleg schrikdraad.
3. Aanschaf materialen in overleg met medewerkers Staatsbosbeheer.
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Eenmalige kosten heidestrooisel + vervoer (Jiltdyksheide) € 500,Kosten afrastering: Gaas, palen, isolatoren, draad:
€2500,Kosten schrikapparaat:
€ 500,-

Kosten:

Totale kosten beleidsperiode (4 jaar)

Periode uitvoering:

Effect:

Januari 2022 – januari 2024
•
•
•
•

Monitoring &
effectmeting:

•
•
•

Afronding:

€ 3500,00

Redden van het laatste stukje oorspronkelijk landschap (heide)
in de omgeving Harkema;
Biotoop handhaven zeldzame miersoort “Gele Weidemier”
waarvan nog maar enkele vindplaatsen zijn in Nederland;
Door regulier onderhoud (vrijwilligers) en met beweiding van
eigen schapen “Openluchtmuseum De Spitkeet” het gebiedje in
acceptabele staat houden (begrazing);
Het nu verwaarloosd terrein weer maken tot “pareltje” voor
fietsers en wandelaars die pad “De Mûntsegroppe” volgen.
Prachtige rustplek door de aanwezigheid van een bankje.

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg met
Staatsbosbeheer;
Middels effectrapportages subsidieverstrekker(s);
Reguliere financiële rapportages.

1 januari 2024

Een beeld van hoe het er hier vroeger uitzag…
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9.11. Bouw overdekte terrassen met af te sluiten zijkanten

Beginsituatie:

Doelstelling:

-Aan de zuid- en oostkant van gemeenschapsruimte “It Skieppehok”
zijn terrassen gelegen die ’s zomers door de bezoekers worden gebruikt;
-Het aan de westkant gelegen terras heeft een overkapping, de zijkanten
zijn open;
-Het terras aan de zuidzijde heeft geen overkapping. Dit terras wordt ook
’s winters ingezet bij evenementen door er een tentoverkapping te plaatsen;
-Gezien de groei van het aantal bezoekers kunnen we niet meer vooruit
met alleen de bestaande overkapping westzijde, vooral bij regenachtig
weer is het terras dan te klein. Overkapping zuidzijde is noodzakelijk.

1. Uitbreiding terras zuidzijde met overkapping;
• Beide terrassen voorzien van afsluitbare wanden (geplastificeerd doek);
• Terrasruimte bieden tijdens buitenevenementen (ook bij de winteractiviteiten) en als overloop te fungeren vanuit de permanente ruimtes;
• Verhoging publieksvriendelijkheid.
2. Nieuw praktijk-/opleidingstraject bijstandsgerechtigden.
De gemeente Achtkarspelen heeft aangegeven veel waarde te
hechten aan het project omdat dit functioneert als praktijk/opleidingstraject voor bijstandsgerechtigden die met deze
werkzaamheden vaardigheden opdoen voor een baan in de
bouw. De gemeente neemt hierbij de loonkosten voor hun
rekening, voor de materiaalkosten wordt middels deze aanvraag een beroep op subsidie vanuit de Provincie Fryslân
gedaan.

Wie:

•
•
•
•
•

Hoe:

•
•
•
•

Vrijwilligers (bouwploeg “De Spitkeet”) bij de inrichting;
Bijstandsgerechtigden (ook statushouders) en bouwleiding middels werken-/leren-project als toegangspoort werkgelegenheid
binnen de bouw;
Gemeente Achtkarspelen, opleidingscentrum en regionaal bedrijfsleven;
Provincie Fryslân;
Bestuur: voorwaardenscheppende rol + financiering;

Maken bouwtekening + kostenoverzicht;
Bouwaanvraag incl. begroting opstellen en indienen bij de
Gemeente Achtkarspelen;
Overleg met gemeente Achtkarspelen aangaande overeenkomst
co-financiering met verrekeningsmogelijkheid verkregen subsidie Provincie Fryslân;
Subsidies definitief regelen:
- Gem. Achtkarspelen: loonkosten.
- Provincie Fryslân materiaalkosten.
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•
•
•
•

Materialen inkopen (waar het kan “Cradle to Cradle” = werken
met gebruikte materialen);
Uitvoering conform bouwaanvraag door vrijwilligers en bijstandsgerechtigden. Begeleiding door “bouwmeester” vanuit de
gemeente;
Waar nodig reguliere ondernemers inzetten bij specialistische
werkzaamheden;
Na oplevering inrichting door medewerkers en vrijwilligers.

Kosten materialen bouw :

€ 23.000,

Kosten:

Totale kosten beleidsperiode begroot op: € 23.000,-

Periode uitvoering:

Januari 2021 – januari 2022
•

Effect:
•
•
•

Mogelijkheid voortzetting activiteiten door groepen (schoolkinderen) bij slechter weer;
’s Winters kan aan de winterevenementen een betere invulling
worden gegeven;
Overkapping kan functioneren als overloop overige ruimten
(ook te verwarmen met heaters);
Upgrading kwaliteit omgeving museum v.w.b. recreatie en
toerisme.

Bijkomend effect is dat middels dit praktijk-/opleidingstraject bijstandsgerechtigden toegang krijgen tot regulier werk in de bouw.

Monitoring &
effectmeting:

Bouw:
•
•
•
•

Middels regulier voortgangs- en evaluatieoverleg;
Middels effectrapportages aan subsidieverstrekker(s);
Doorstroomeffect stagiairs naar reguliere banen in de bouw;
Reguliere financiële rapportages.

Gebruik:
- Monitoring aantal bezoekers (vast beleidsonderdeel museum).

Afronding:

1 januari 2022
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Hoofdstuk 10 Meerjarenplanning beleidspunten
2021

9.1. Reparatie houtrot SWA-Hûs
9.2. Subsidieaanvraag manager OpenluchtMuseum

X

2022

2023

X

X

2024

2025

Kosten begroting

€ 25.000,€ 50.000,-

X

X

X

X

9.4. Uitbreiding museum met een expositieruimte

X

X

X

9.5. Cursussen traditioneel handwerk / oude
ambachten

X

X

X

X

€ 19.200,-

9.6. Immaterieel erfgoed: liederen en verhalen

X

X

X

X

€

7.200,-

9.7. Schoolkinderen bij het museum betrekken

X

X

€

1.850,-

X

X

9.9. Intensivering samenwerkingsverbanden

X

X

X

X

X

X

X

Beheer en onderhoud heideveldje

9.11.

Bouw overdekte terrassen met af te
sluiten zijkanten

X

1000,-

€ 194.880,-

€ 16.500,-

9.8. Informatieverstrekking / audiotour

9.10.

X

€

9.3. Reservering post deskundigheidsbevordering

X

€

1.000,-

€

3.500,-

€ 23.000,-
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HOOFDSTUK 11

Tekenformulier Bestuur:

Het Meerjaren Beleidsplan 2021-2025 Openluchtmuseum de Spitkeet is door het
Bestuur van de Stichting goedgekeurd op:

Harkema,

……… - …….. - 2021

…………………………………………

Voorzitter:

Dhr. J. Wijma

Secretaris:

Dhr. S. Hoeksma …………………………………………

Penningmeester: Dhr. A. IJtsma

…………………………………………
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