JAARVERSLAG VAN STICHTING TOVERLANTAARN MUSEUM HEILOO 2019.
1 Bestuur.
De officiële oprichting van Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo vond plaats op 18 juni 2019 via de
notariële statuten.
Het bestuur moest daarna nog veel regelen om alles volgens de officiële weg te regelen, zoals een
huishoudelijk reglement en hoe gaan we o.a. om met de vrijwilligers die wij hebben en hoe vaak
komen wij bij elkaar en overleggen wij met elkaar.
Daarbij moest er ook een akte komen voor de eigenaar van alle toverlantaarns en bijbehoren.
Als bestuur hebben wij de indruk dat dit redelijk is gelukt en in 2020 moet nog één en ander verder
uitgewerkt worden.
Overigens heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons het afgelopen jaar flink
bezig gehouden, want er moeten nu de nodige procedures worden ingesteld.
2 Financiën.
In 2019 had de Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo nog geen donateurs of vrienden van. Hier zal
in 2020 activiteit naar worden ondernomen.
Verder verwijs ik u naar het financiële verslag van de penningmeester.
3 Public Relations.
Wekelijks staat het museum in de krant met een advertentie met de openingstijden.
4 Contacten.
In 2019 is het bestuur in overleg getreden met andere organisaties op Landgoed Willibrordus, en
daar is een constructieve samenwerking uit ontstaan.
Bij de VVV op het terrein van Landgoed Willibrordus kan men Stichting Toverlantaarn Museum
boeken en tevens één van de andere museums daar aanwezig. Gezamenlijk is dat het Museum
Kwartier.
5 Vrijwilligers en Bestuur.
Momenteel zijn er twee vrijwilligers in overleg oproepbaar en één vrijwilliger voor bijzondere
gelegenheden.
Het bestuur en de vrijwilligers overleggen één maal in 3 maanden. Op deze manier kunnen de
vrijwilligers hun ideeën met het bestuur overleggen en het bestuur geeft aan waar zij aandacht aan
willen besteden of veranderen. Dit is altijd in overleg met elkaar. Tevens is het ook een mooie manier
om de vrijwilligers beter te leren kennen en het bestuur hun dank uitspreken naar de vrijwilligers
voor hun werkzaamheden.
6 Activiteiten.
De Facebook pagina van het museum breidt zich uit, en de website pagina wordt nu keurig
bijgehouden en steeds waar nodig verbeterd.
Bij de ingang buiten op het terrein hebben we een nieuw verwijzing bord geplaatst naar het
museum, die voor de opening geplaatst wordt tot de sluiting.
Op zondagmiddag 27 oktober 2019 is de voorzitter en eigenaar van het museum met 2 vrijwilligers
naar Nico’s Tooverlantaarnmuseum in Den Haag geweest om een voorstelling bij te wonen van een
Halloween voorstelling. Eerst koffie en dan de voorstelling. Het was een mooie middag.

Ook is de voorzitter met één vrijwilligster naar de Museum Vak Dagen in Eindhoven geweest.
Dit jaar heeft ook een thuis voorstelling plaats gevonden. Het is niet iets wat wekelijks plaats vindt,
maar was heel bijzonder. De voorzitter met één vrijwilligster hebben dit waar gemaakt en werd zeer
op prijs gesteld.
Het weekend van 30, 31 augustus, en 1 september was Het Willibrordus draait door weekend, waar
wij ook aanwezig waren.
Zaterdag 7 september was er in Heiloo de Uit&Zo markt waar wij als museum vertegenwoordigd
waren.
14 september met Monumenten dag waren wij geopend.

7 Museum bezoek.
In totaal hebben wij 538 bezoekers mogen ontvangen, waarvan 330 tijdens de woensdag en zaterdag
opening en 208 personen die in een groep aanwezig waren.
Daarbij is het wel bijzonder om te vermelden dat er twee scholen zijn geweest in het kader van
educatief onderwijs en waar 41 leerlingen bij betrokken waren.
8 Giften
In het afgelopen jaar heeft het Toverlantaarn Museum de nodige items als gift ontvangen, waar wij
erg blij mee zijn.
9 Bestuur.
Een bestuurslid kan niet langer dan twaalf jaar bestuurder zijn.
Tevens is het niet de bedoeling dat een voorzitter, penningmeester of secretaris tegelijkertijd
besluiten te stoppen.
De huidige bestuursleden zijn:
Aangetreden:
Sluiting
Dhr. M.G. Vliegenthart, voorzitter.
18 juni 2019
2031
Dhr. P.R. Vliegenthart, penningmeester 18 juni 2019
2030
Mevr. W.G.Vink-Schurink secretaris
18 juni 2019
2029
Heiloo, april 2020.
W.G.Vink-Schurink (secretaris)

