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Jaarverslag 2021 
 

1. Inleiding     
 

Dat de Covid-19 pandemie zo lang zou duren, had niemand voorzien. Maar helaas, ondanks 

het feit dat de vaccinatie in gang werd gezet, en de zomer ontspanning gaf, bleek in het 

najaar toch dat de overheidsmaatregelen te “overmoedig” waren geweest. 

We begonnen het jaar 2021 met een – vanaf 15 december 2020 – gesloten museum. Pas op 

5 juni 2021 konden we weer bezoekers verwelkomen. Ook nu bleek dat uitsluitend 

weekendopening mogelijk was vanwege de continuïteit van de receptiebezetting. Medio juli 

was het mogelijk hier de woensdag aan toe te voegen.  

De opening begon per gereserveerd tijdblok en later uitsluitend op QR-code. Totdat helaas 

op 19 december 2021 het museum weer moest worden gesloten. 

 

Wat waren we blij dat we in juni weer konden starten en het was fijn om te zien dat de 

bezoekers zo verheugd waren. Aan de kinderen zijn veel activiteiten aangeboden, zie onder 

punt 5.3. 

 

We hebben over 2021 in totaal slechts 2.728 bezoekers kunnen ontvangen.  

Voorzichtig waren we met het ontvangen van scholen. Om de veiligheid te waarborgen heeft 

de Scholenwerkgroep verschillende programma’s aangepast op kleine groepen van 

maximaal 15 kinderen per keer. Helaas hebben wij slechts één school kunnen ontvangen en 

één keer een Buitenschoolse opvang. De andere reserveringen moesten vanwege 

toenemende besmettingen worden geannuleerd. 

  

Gelukkig is de financiële situatie van de Stichting Geologisch Museum Hofland gezond. 

Ondanks het feit dat we de eerste vijf maanden gesloten waren en daarna de laatste 14 

dagen van 2021 zijn de inkomsten bijna gelijk aan de begroting. Dit heeft te maken met de 

TVL bijdragen die wij hebben ontvangen. Het uiteindelijk eindresultaat is na vrijval van 

reserveringen uitgekomen op een klein exploitatietekort van € 1.132,--. Zie hiervoor de 

Jaarrekening 2021. 

  

Het vrijwilligersbestand, dat op een aantal terreinen behoefte had aan versterking, is in de 

loop van 2021 toch nog aangevuld met 8 vrijwilligers. Er is dit jaar 1 vrijwilliger vertrokken.  

Het totaal bestand ultimo 2021 is 88 vrijwilligers. Evenals over 2020 het geval was, bleven in 

2021 onze vrijwilligers bijzonder actief om extra overhoud te plegen.  

 

Aan de  opening van de nieuwe Wisseltentoonstelling over ertsen onder de titel “Honger naar 

metalen” kon helaas in december 2020 geen aandacht worden gegeven gezien de sluiting 

van het museum. Deze tentoonstelling kon pas 5 juni 2021 aan het publiek worden getoond.  

 

 

Op 19 april 2022 bestaat het Geologisch Museum Hofland 50 jaar. In 2021 is een 

Lustrumcommissie benoemd, maar het was vanwege covid lang niet duidelijk op welke wijze 

deze viering zou kunnen plaatsvinden. Ten tijde van de vaststelling van het jaarverslag is er 

gelukkig meer duidelijk. De bijeenkomst voor genodigden vindt plaats op 21 april 2022. 
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2. Bestuur    
 

2.1 Vergaderingen en bijeenkomsten 

Wat was het toch jammer dat dit jaar geen vrijwilligersbijeenkomsten konden worden 

gehouden. Het bestuur vergaderde 11 maal.  

Op 29 september heeft het bestuur Burgemeester Mol en Gemeentesecretaris van Waveren 

van de Gemeente Laren ontvangen. Dit was een ontspannen kennismaking, het museum 

werd zeer positief door beiden beoordeeld, waarbij vanuit de Gemeente mogelijkheden 

werden voorgelegd om nog meer bekendheid in Laren te verkrijgen. De Gemeente staat 

open voor verdere contacten en initiatieven van het Geologisch Museum Hofland. 

Ook heeft het bestuur op 28 oktober 2021 overleg gehad met de Raad van Advies van het 

museum, afgesloten met een gezellig diner. Het was al geruime tijd geleden dat een 

dergelijk overleg plaatsvond en teruggekeken kan worden op een zeer geslaagd samenzijn 

waarin goede afspraken zijn gemaakt voor continuering van het contact. 

 

2.2 Museumbezoek      

Zoals onder de Inleiding uiteengezet bedroeg het bezoekersaantal over 2021 totaal 2.728. 

Het scholenbezoek is helaas zeer beperkt gebleven. 

 

2.3 Financiën   

De cijfers 2021 zijn sterk beïnvloed door de corona situatie. Door noodgedwongen sluiting 

zijn de bezoekers aantallen sterk gedaald en daarmee de opbrengsten van entree, scholen, 

verkoop winkel en opbrengsten atelier. Zoals onder punt 1. aangegeven hebben wij een 

mooi bedrag aan TVL bijdragen ontvangen.  

Het totaal van de inkomsten bedroeg € 57.793,-, nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag  

€ 58.138,- Van de in het verleden opgebouwde reserves hebben we  € 24.752,-- laten 

vrijvallen. Daarmee is het eindresultaat uitgekomen op een klein tekort van € 1.132,-. 

De liquiditeiten van het museum zijn ruim voldoende. Daardoor konden we dit moeilijke jaar 

goed doorkomen. 

 

2.4 Samenstelling bestuur en adviesraad eind 2021  

Het bestuur van de Stichting Geologisch Museum Hofland is als volgt samengesteld: 

De heer Gert Bosscher, voorzitter 

Mevrouw Lenie Vogelenzang de Jong, secretaris 

De heer Jan van Muiswinkel, penningmeester 

Mevrouw Helmi Kranenburg, bestuurslid 

 

De samenstelling van de Raad van Advies als volgt: 

Prof. Dr. G.J. Boekschoten (em. hoogleraar paleontologie VU Amsterdam) 

Prof. Dr. J.W.F. Reumer (publicist; em. hoogleraar paleontologie Univ. Utrecht)  

Prof. Dr. A. S. Schulp (hoogleraar Univ. Utrecht, conservator paleontologie Naturalis) 

Prof. Dr. G.J. van der Zwaan (em. Rector Magnificus Univ. Utrecht; em. hoogleraar 

biogeologie) 
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3. Receptie en museumwinkel  
 

Het jaar 2021 is een heel bijzonder jaar geweest voor het museum.  

Het feit dat wij weer voor lange tijd onze deuren moesten sluiten vanwege de corona 

pandemie had niemand kunnen voorzien. Met alle regels in acht nemende, zijn wij 

gedurende de toegestane periodes via online reservering, open geweest en hebben we wat 

verkopen kunnen doen.   

 

Op het bestand van de receptievrijwilligers heeft de pandemie ook invloed gehad want niet 

iedereen durfde het aan om te komen werken daar waar het mocht. 

Gelukkig geeft het spandoek “wij zoeken vrijwilligers” op het zijhek nog steeds resultaat. Er 

zijn weer nieuwe vrijwilligers bij. Het inwerken is afgerond. 

 

De tijdelijke sluiting heeft ook een positieve kant gehad, zodat verbeteringen die we zelf 

konden doorvoeren gerealiseerd zijn, bijvoorbeeld led verlichting in de balie vitrines. 

We zijn klaar voor een mooi jubileum jaar. 

 

De winkelomzet, een belangrijke bron van inkomsten voor het museum, heeft fors te lijden 

gehad onder de beperkte opening en tijdelijke sluiting van het museum. De inkoop hebben 

we op een zo’n laag mogelijk peil gehouden. 

Ook met de start van 2022 is het museum vanwege de pandemie gesloten. Zodra de deuren 

weer open mogen zullen wij voortgaan met de beperkte openstellingen van woensdag, 

zaterdag en zondag. 

 

 

4. Museale commissie  
 

Samenstelling      

Bij het begin van het jaar telde de commissie 22 leden, aan het eind van het jaar 20 leden. 

De vrijwilligers van de Paleogroep zijn daar niet langer bij opgeteld, zoals in voorgaande 

jaren. Er meldden zich 2 kandidaat-vrijwilligers. Eén vrijwilliger nam afscheid.  

 

Vergaderingen 

De commissie vergaderde 5x in 2021, 1x per maand. Vanwege de covid 19 pandemie 

kwamen 7 vergaderingen te vervallen en werden vervangen door een Muscom-moment 

waarbij vrijwilligers per email gedurende een week onderwerpen konden inbrengen.  

 

Vaste Tentoonstellingen 

De vaste tentoonstelling wordt voortdurend waar nodig en mogelijk aangepast en verbeterd.  

In 2020 is de vaste tentoonstelling Geschiedenis van het Leven uitgebreid en aangepast aan 

nieuwe inzichten. In 2021 is de laatste hand gelegd op het verbeteren en aanpassen van de 

vitrines met aanpassing van de inhoud, bebording, verlichting en de audiotours. Hans 

Brinkerink (Vista Natura) heeft een muurschildering gemaakt van de vogels uit het Krijt.  

Er is in 2021 een aanvang gemaakt het ontwikkelen van plannen voor het verbeteren van de 

vaste tentoonstelling van de mineralen. 
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Wisseltentoonstelling 

In december 2020 is de wisseltentoonstelling “Honger naar metalen” ingericht en was in heel 

2021 te zien. Deze wisseltentoonstelling zal ook in 2022 nog te zien zijn omdat het museum 

in 2021 beperkt open was als gevolg van de coronapandemie.   

 

Lezingen, rondleidingen en gidsen 

Vanwege de Corona-pandemie hebben er in 2021 geen lezingen plaats gevonden.  

 

Groepsontvangsten 

In 2021 hebben zich 3 groepen gemeld voor een lezing en/of rondleiding.  

 

Gidsen 

In de periode dat het museum open was hebben verschillende leden van de werkgroep op 

de zaterdagen en zondagen opgetreden als gids in het GMH.  

 

Collectiebeheer    

De werkgroep Collectiebeheer Gesteenten en Mineralen bestaat uit de volgende personen: 

Piet van den Brink; Eva van Gemert; Berend Jan Grotenhuis; Henk Helmers; Jan Mooij; Dick 

Postma; Erwin Reinstra en Bertus Wouda. 

De nieuwe leden zijn in het afgelopen jaar ingewerkt. 

Aan het begin van het jaar was het Geologisch Museum Hofland vanwege de beperkende 

maatregelen als gevolg van de coronapandemie gesloten. Ook de werkgroep 

Collectiebeheer Gesteenten en Mineralen kwam toen niet bijeen. Dat had gevolgen voor de 

overdracht van het beheer van de collectie Mineralen: de vorige beheerder, Riek van der 

Zijpp-van Albada, heeft haar taken eind 2020 neergelegd en in maart 2021 heeft de huidige 

beheerder, Bertus Wouda, die taken overgenomen. De bestanden voor het beheer van de 

collecties staan in een destijds door een vrijwilliger ontworpen ACCDB-bestand dat via 

Windows kan worden bewerkt. 

Tijdens het verslagjaar zijn weer een heel aantal collecties geacquireerd. In de Collectie 

Mineralen zijn stukken van 9 schenkers opgenomen.  

Diverse mineralen werden verwisseld voor mooiere exemplaren, terwijl de eerste 

beschikbaar werden gesteld aan de winkel. Door de gewijzigde opstelling, van de in het 

Museum tentoongestelde stukken, werden de vitrinekasten met de Mineralen deels 

verplaatst. Het aantal kasten is verminderd maar staan nu op één lijn. De kast die daarbij 

overbleef is in het souterrain opgesteld. Vervolgens werden alle vitrinekasten in het 

souterrain heringericht. 

Het beheer van de Collectie Gesteenten wordt verricht door Berend Jan Grotenhuis. Het 

muteren van de gesteenten database gebeurt thuis. Er zijn back ups van de gesteenten 

database op de computer thuis, op een stick en een harddisk. Omdat er op dinsdag niet 

gemuteerd wordt op de computer in het souterrain is er meer tijd voor het juist determineren 

en het vergelijken met de bestaande collectie. Ondanks de coronasluitingen aan het begin 

en het eind van het jaar werden de geschonken gesteenten collectie van Jo Buijs en een 

groot deel van de geschonken collectie zwerfstenen uit het Gooi van de gemeente Hilversum 

afgehandeld. De collectie zwerfstenen uit het Gooi bestaat vooral uit ruwe gesteenten. 

Ongeveer een derde deel, museale stukken, kunnen in de collectie worden opgenomen. Er 

is een digitaal documentatiesysteem ten behoeve van de Collectie Gesteenten. Ook is er 
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een begin gemaakt met het fotograferen van de Collectie Gesteenten. Een aantal niet 

museale gesteenten uit de bestaande collectie werden ontzameld. 

Er wordt in samenwerking met andere disciplines een keuze gemaakt voor en implementatie 

van een nieuw uniform collectie beheerssysteem. 

 

Paleogroep   

Het blijft een beetje behelpen, maar ondanks de lockdowns (en onvermijdelijke verkoud-

heden) is er afgelopen jaar veel werk verzet. 

Allereerst de bezetting van de werkgroep. Begin 2021 had de paleogroep nog slechts één 

lid, maar inmiddels zijn daar drie bijgekomen (waarvan twee op het moment van schrijven 

nog kandidaat-vrijwilliger zijn). Met deze groep zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest 

om de collectieregistratie weer op orde te krijgen. Naar schatting is ongeveer de helft van dit 

werk nu gedaan. 

 

De grote verrassing van het afgelopen jaar was de schenking aan ons museum van de 

collectie van Jo en Jitske Buijs. Het grootste deel van deze schenking is inmiddels verwerkt 

en heeft veel waardevol materiaal opgeleverd. Met name onze collectie ammonieten is 

hierdoor enorm gegroeid, maar ook voor veel andere groepen (bijvoorbeeld belemnieten en 

coprolieten) heeft dit goede aanvullingen opgeleverd. 

 

 
4.1 Het Atelier voor zagen-slijpen-polijsten en prepareren van fossielen  

Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie was het Atelier in 

2021 voor bezoekers beperkt open. Zowel aan het begin als aan het eind van het jaar was 

het Geologisch Museum Hofland zelfs geheel gesloten. Dat had z’n consequenties voor de 

activiteiten en de inkomsten van het Atelier. 

In het winterseizoen 2020-2021 zijn er vanwege die beperkende maatregelen alle zaag-, 

slijp- en polijstcursussen geannuleerd. Pas afgelopen november kon er weer een cursus 

voor het winterseizoen 2021-2022 met drie betalende cursisten worden opgestart en werd 

285 euro ontvangen. Een van die cursisten heeft vanwege een coronabesmetting niet alle 

lessen gevolgd, beide anderen hebben de cursus wel met succes afgerond. De overige twee 

cursussen die deze winter nog stonden gepland zijn vanwege de lockdown, die begin 

december inging, voorlopig opgeschoven. Naar verwachting zullen die in de loop van 2022 

alsnog worden gegeven. Als docenten functioneren Jules Klees en Berend Jan Grotenhuis. 

Het Atelier is daarnaast door verschillende betalende vrijwilligers gebruikt. Zo werd ten 

minste 50 euro ontvangen. Naast de reguliere schoonmaak, na iedere dag dat het Atelier 

werd gebruikt, waren er vijf schoonmaakdagen waarbij het Atelier geheel en grondig werd 

gereinigd. Daarnaast zijn de lagers van de kleine zaagmachine vervangen en moest de 

derde draaischijf van links na een defect worden gerepareerd. Er werden nieuwe roostertjes 

gemaakt in de kleine zaagmachine. Het atelier is voorzien van een vloerput. Er is een 

tweede schijfhouder gemaakt voor de meest rechtse slijptafel. En de hele Clipper 

zaagmachine is uit elkaar gehaald, grondig schoon gemaakt, ontroest, geschilderd en weer 

gemonteerd. 

Ondanks het verminderde bezoekersaantal werden er volgens het logboek voor de winkel 

toch minstens 254 geodes gezaagd, waarvan de opbrengst 900 Euro via de Winkel aan het 

GMH ten goede kwam. Wat betreft de rentabiliteit van het Atelier worden de kosten 

ruimschoots door de baten gedekt. Voor wat betreft de exploitatiekosten, zoals kosten voor 

de vlakslijpschijf en de pads voor het slijpen en polijsten zou men een derde deel aan de 
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eigen Collectie, een derde deel aan de Winkel en een derde deel aan de Cursus mogen 

toerekenen. 

Voorafgaand aan een werkbezoek van de burgemeester en een wethouder van de 

gemeente Laren werd in het najaar voor elk van hen een schitterende steen, spectroliet 

genaamd, als relatiegeschenk gezaagd, geslepen en gepolijst. 

Jules Klees doet alle aanpassingen, wijzigingen en onderhoud aan het Atelier, Bertus Wouda 

verzorgt de organisatie rondom het Atelier en Berend Jan Grotenhuis levert technische 

ondersteuning. 

 

4.2 Stenentuin en tuinonderhoud   

 

Door corona is het afgelopen jaar anders verlopen dan in 2020. 

Juist in het drukste seizoen voor de tuin konden sommige vrijwilligers niet altijd aanwezig zijn 

doordat zij in aanraking waren geweest met door corona besmette mensen of met vakantie 

waren. 

Het is fijn dat er midden in de zomer een nieuwe medewerker bij is gekomen n.l. Maurits 

Braaksma. Gelukkig ook een hele actieve man. 

Zelf heb ik veel tijd gestoken in onderhoud en verbetering van het slijpatelier en het geven 

van slijpcursussen in de avonduren. 

Ook heb ik een voorraadbak voor grond en andere tuinbenodigdheden gemaakt. 

Veel tijd is besteed aan het maken van het afdak wat ik samen met Paul Swart heb gedaan. 

Bijkomstige voordelen waren dat we minder vaak hoefde te sproeien en ook de 

processierupsen durfden niet meer in onze tuin te komen. 

Met het Goois Natuurreservaat hebben we leuk contact kunnen leggen doordat wij twee 

stenen van hun hebben gekregen. Deze stenen hebben we zelf gevonden en uitgegraven en 

gevraagd of we die mochten hebben voor de museumtuin. Ter compensatie heb ik voor hen, 

een vlak geslepen op een grote kei die op de hei ligt. 

In het najaar hebben we niet alleen de tuin, maar ook de daken en de goten van de 

gebouwen van blad verschoond. 

 

5. Educatie    

Scholenbezoek  

2021 Was een jaar, vergelijkbaar met 2020.  

Door de covid kwam de Scholen Werk Groep (SWG) slechts 3 maal (sep-okt-nov) bijeen. 

Besloten werd  dat 15 het maximum aantal kinderen was dat we wilden (en veilig zouden 

kunnen) begeleiden. Dit betekende een klein aanbod van schoolbezoek.  

Helaas moest hiervan ook het grootste deel worden afgezegd.  

Het resultaat was dat slechts 1 school van het Basis Onderwijs en 1 BSO-groep op bezoek is 

geweest.  

5.1.Kinderhoek  

De werkgroep Vaste Tentoonstelling (WVT) heeft de Kinderhoek vergroot, een verrijdbare  

tafel  gemaakt en de vitrines aangepast. De hoek en de vitrines zijn opnieuw ingericht 

m.m.v. van o.a.  Anneke Brandon, John v/d Sar, Betsy Ooms en Jaap van der 

Molen. Daarnaast begeleidde de SWG kinderen die op een ‘eigen’ vitrineplankje in het GMH 

hun verzameling  tentoon mogen stellen.  
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5.2 Hulp bij spreekbeurten  

In 2020 is slechts door een enkele leerling gebruik gemaakt van de geboden service om 

spreekbeurtdozen te lenen. Er zijn dozen voor diverse onderwerpen samengesteld, deze 

zijn ook te gebruiken door de  leerkracht.  

 

5.3 Kinderactiviteiten en Geopartijtjes   

De werkgroep organiseerde in het museum twee reguliere activiteiten, met telkens een vrije 

inloop tussen 13.00 uur en 15.30-15.45 uur. 

Ad. 1. Maandelijkse activiteit op de eerste zondag van de maand 

Dit betreft iedere maand een andere activiteit, zoals een kijkdoos maken, op 

gesteente schilderen met zand, vulkaantjes maken etc.  

Deze activiteit is in 2021 door corona helaas slechts 4 maal aangeboden, te weten in 

juli, september, oktober en november.  

Het aantal deelnemende kinderen varieert van 14 tot 24. 

Elke keer waren zowel de deelnemers en hun begeleidende (groot-)ouders als de 

Hoflandvrijwilligers zo blij als koeien die voor het eerst weer in de wei mochten.   

Ad 2.  In de zomervakantie wordt, normaal gesproken, 2x per maand  één activiteit  

 aangeboden, te weten ‘slijpen op glasplaatjes’. Deze activiteit is in 2021, 1x 

aangeboden als reguliere activiteit op de eerste zondag van de 

maand  augustus. Ruim 30 kinderen deden erg hun best, soms met de tong uit hun 

mond, om tot een mooi glad en vaak glanzend eindresultaat te komen. 

Kinderen en (groot-)ouder(s) gaven regelmatig aan de activiteiten erg te waarderen. 

De groep vrijwilligers bestond in 2021 uit Thea Verspyck, Marit Schraven en Betsy 

Ooms. 

Ad 3. In 2021 zijn er, ondanks de corona maatregelen, wel partijtjes geweest.  

Er zijn het hele jaar door 11 partijtjes geweest met gemiddeld 7 kinderen.  

1 partijtje moest ik afwijzen vanwege de corona, en 1 partijtje is door de aanvrager 

zelf afgemeld omdat dochter liever ging zwemmen. 

We hopen dat ook dit jaar, als alles weer “normaal” is,  er weer meer aanvragen 

zullen komen. De kinderen zijn in ieder geval enthousiast.  

 

Het plan om de diavoorstellingen te optimaliseren en er eventueel nog een onderwerp 

aan toe te voegen b.v. “archeologie” is ook in 2021 nog niet van de grond gekomen. 

Dit jaar hebben meer collega’s meegewerkt aan de partijtjes: Marjoleine Brouwer, 

Zoë Kuijper, Betsy Ooms en Freija Langeveld. Freija is wegens verhuizing nu 

helemaal gestopt.  

 

 

6. Bibliotheek   

 

In 2021 is het gelukt een nieuwe bibliothecaris te benoemen, namelijk Hanneke de Raaij. Zij 

is gestart met de inventarisatie van het huidig bestand en onderzoek naar een nieuw 

collectie registratie- beheerssysteem. Verwacht wordt dat dit in 2022 zijn beslag zal krijgen. 
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7.  Onderhoud en Techniek (Werkgroepen Onderhoud Gebouwen en ICT/Media) 

 
Contacten met aannemers, brandweer, gemeente, etc. 

De fa van der Wel heeft wederom het schoonmaken van het museum verzorgd.  

Het jaarlijkse onderhoud van de alarminstallatie, brandblussers en cv-kachels zijn uitgevoerd 

en goedgekeurd. 

 

De jaarlijkse inspectie van de Brandweer vond wederom plaats zonder op of aanmerkingen. 

 

Met Van Zoelen is wederom het MJOP besproken alsmede hun begrotingen voor het 

onderhoud en voor het uitvoeren van diverse duurzaamheidsprojecten doorgenomen.  

Besloten is om een tweede offerte aan te vragen 

- bij de fa Fokkema voor de dubbele beglazing van de receptieruimte  

- bij de fa Zonnemarkt  voor het aanbrengen van zonnepanelen 

- bij de fa Calis voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden op de begane vloer van het 

Tolhuis.  

Inmiddels zijn de werkzaamheden door fa Zonnemarkt en Calis uitgevoerd. We zijn nog in 

afwachting van een nieuw offerte van de fa Fokkema. 

 

Onderhoud 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd die deel uit maken van het onderhoud van de 

gebouwen en van de elektrische en IT- installaties: 

 

Reparatie Otis lift met aanpassingen in de meterkast (Otis) 

Gedeeltelijk vervangen van PC’s en computersticks door Rasberries. 

Schilderwerk van de Nienhuys vleugel(Van Zoelen) 

Schilderwerk en houtreparatie van het Tolhuis (Van Zoelen/Calis) 

Gedeeltelijke vervanging van de dioramaverlichting door LED lampen, inmiddels voor 98% 

uitgevoerd. 

Afstelling van de beamers 

Vervangen van de voordeur van het Tolhuis (Van Zoelen) 

Reparatie van de zijdeur Nienhuys vleugel (Van Zoelen) 

Projecten 

De volgende projecten zijn uitgevoerd: 

 

Het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het Tolhuis (Zonnemarkt) 

Het maken van een speeltafel voor de jeugdhoek 

Uitbreiding van het Klik-aan/Klik-uit circuit voor de museumverlichting 

Uitbreiding van de overkapping op het achterterrein 

Inrichting van het Geode-raam. 

Herplaatsing van diverse vitrinekasten op de begane vloer en in het souterrain 

Voorbereiding van diverse Lustrumactiviteiten 

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de receptie. 

Het inrichten van een mobiele opstelling voor fotografie 
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8. Public relations    
 

Door het aanhoudende Covid-19 probleem is 2021 eveneens een gebroken jaar geworden. 

Activiteiten werden - voor zover mogelijk - met in achtname van de nodige beperkingen 

vanwege de door de overheid ingestelde maatregelen uitgevoerd. De activiteiten in GMH 

moesten derhalve wederom worden teruggeschaald en staan begin 2022  weer compleet stil 

vanwege de door de overheid opgelegde lockdown. 

Alle musea - ongeacht of voldoende beschermende maatregels waren ingesteld - moesten 

weer worden gesloten, zo ook GMH. Met de aangepaste looproute en overige beperkingen 

hadden bezoekers kunnen blijven komen in de weekends. Bezoekers waren gedisciplineerd 

en de bemensing met de nog steeds enthousiaste vrijwilligers was voldoende. 

Hoe 2022 zich gaat ontwikkelen is wederom volkomen koffiedik kijken op dit moment Daarom 

staat ook de introductie van de nieuwe wisseltentoonstelling, waaraan door velen hard en met 

overgave is gewerkt, nog steeds ‘on hold’.  

 

Dat de digitale wereld belangrijk is geworden, bijvoorbeeld alleen al voor boekingen staat 

onomstotelijk vast. Ook voor de PR en de promotie van onze activiteiten. Immers een goed 

digitaal platform laat GMH sneller inspelen op de ontwikkelingen en houdt (potentiële) 

bezoekers te allen tijde geïnformeerd.  

Een nog in te vullen element is een GMH App waarmee bezoekers  de belevenis van binnen 

GMH mee naar huis kunnen nemen en niet alleen na kunnen genieten, maar ook weer 

inspiratie op kunnen doen voor een herhaal bezoek, alsmede een optie om actief GMH digitaal 

te kunnen blijven bezoeken in situaties zoals de lockdown. Een prima manier van 

klantenbinding, maar het vergt een extra financiële investering en de vraag is of dat op dit 

moment wenselijk en mogelijk is.  

 

Het Werkplan is dan ook in de wetenschap geschreven, dat m.b.t. de ambitie veel zal afhangen 

van hoe het jaar 2022 zich ontwikkelt en in hoeverre het omgangsverkeer normaliseert. 

Onzekere tijden, maar daardoor zeker niet minder uitdagend! 

 

De activiteiten m.b.t. tot het 50 jarig jubileum worden momenteel ontwikkeld door de 

Lustrumcommissie, waaraan de PR commissie actief deelneemt. De activiteiten richten zich 

op de Vrienden van het GMH, andere relaties en de vrijwilligers van het museum zelf.   

 

Bezetting PR Werkgroep 

De PR Werkgroep bestond al uit: Louis van Hattem, Rien Moolhuizen en Michiel Röling. In 

2021 is Liesbeth Spanjaard deel gaan nemen aan de Werkgroep. Uitbreiding was hard nodig 

en de resultaten van haar deelname zijn al direct merkbaar met haar actieve medewerking 

aan diverse activiteiten en publicaties. 

 

Pers en Voorlichting 

Ook in 2021 zijn de agenda, algemene folders en andere materialen zo veel mogelijk ingezet 

en verspreid over de vaste adressen. De gevel-banner functioneert nog steeds om voor de 

voorbijgangers extra aandacht voor het museum en de archeologie tentoonstelling te vragen. 

De vaste activiteiten zoals de lezingen op de 3e zondag van de maand (i.v.m. corona slechts 

1 lezing over 2020) en de kinderactiviteiten op de 1e zondag van de maand (in 2020 enkele 
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malen in de zomer/najaar) worden - indien deze weer worden opgestart - onder de aandacht 

gebracht via persberichten in regionale kranten, de Bonte Brink en de huis-aan-huisbladen.  

 

Publicaties in de pers zijn lastiger te plaatsen, mede omdat door de commercialisering van 

dagbladen, etc. er vaak een (behoorlijke) financiële vergoeding wordt gevraagd voor het 

plaatsen ervan.  

Via de (website van) de Museumkaart is ‘free publicity’ nog wel mogelijk en daar is al een 

paar keer gebruik van gemaakt met merkbare respons.  

 

Jaarmarkten 

Vanwege de covid-19 pandemie hebben er geen markten plaatsgevonden in 2021 en over 

2022 is dat onzeker. 

 

Ons museum maakt deel uit van Cultuurpark Gooi & Vecht dat via VVV Gooi & Vecht is 

aangesloten aan een netwerk van multimediale culturele bezienswaardigheden in onze 

regio.  

De banden met de VVV zijn sterker geworden door partnerschap met de VVV. Het museum 

is nu opgenomen in folders en op fietsroutes en dit zal ook voor de verdere toekomst 

vruchten afwerpen 

 

Het Hofland Journaal en Nieuwsbrief 

Vrienden van GMH (voorheen donateurs) en andere relaties worden van de activiteiten 

binnen het museum op de hoogte gehouden door het Hofland Journaal. In 2021 zijn er weer 

Hofland Journaals uitgebracht. De Nieuwsbrief blijft daarnaast een onmisbaar instrument om 

met regelmaat de grote groep van vrijwilligers op de hoogte te houden 

 

De Nieuwsflits  

Het digitale nieuwsbulletin ‘Nieuwsflits’ is helaas vanwege de corona maar een enkele keer 

verspreid. 

 

Wandelactiviteiten 

Het promoten van de Wandelactiviteiten vanuit het museum stond in 2021 prominent op de 

agenda, maar de contacten die daarvoor waren gelegd met de regionale organisaties 

Vrienden van het Gooi/Natuurwacht en het FietsGilde moesten wederom worden 

doorgeschoven. We vertrouwen dat in 2022 weer te kunnen oppakken. 

 

De Toekomst 

Bezoekers, daar leven we van en die zouden we het liefst weer in grote getale verwelkomen.  

De Covid pandemie en de in dat verband door de overheid opgelegde beperkende 

maatregelen voor de Cultuursector gooien vooralsnog roet in het eten. 

Hopelijk kunnen we in de loop van het voorjaar de activiteiten – al dan niet beperkt – weer 

opstarten en dan kunnen we volop aan het werk met de promotie van ons mooie museum. 
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9. Werving van nieuwe vrijwilligers   

 

Ultimo 2021 waren er 88 vrijwilligers, inclusief kandidaat aan ons museum verbonden. In 

2021 heeft de intake coördinator met 16 kandidaten voor het vrijwilligerswerk in ons museum 

gesproken. Verdere begeleiding werd/wordt afgehandeld door de werkgroep-coördinators en 

het bestuur.  

8 Kandidaten zijn in 2020 aangesteld als Vrijwilliger bij ons museum. 7 Kandidaten zitten nog 

in de procedure van Kandidaat naar Officieel medewerker. 3 Kandidaten hebben uiteindelijk 

geheel afgezien van werk bij ons. 

Vacatures voor Vrijwilligers zijn gemeld bij Versa in Hilversum, Bussum, Weesp en Laren en 

Huizen (Huizen Voor Elkaar). 

 

 

 

Laren, maart 2022 

Bestuur Geologisch Museum Hofland 

Gert Bosscher, voorzitter 


