
PLATFORM DRENTSE MUSEA 

 

Onderwerp: Notulen ledenvergadering 2019 

Datum en tijd: Maandag 17 juni 2019 om 19:30 uur 

Locatie: Speelgoedmuseum Kinderwereld, Roden 

Aanwezig: Bestuur: Roger de Groot, Ellen ter Hofstede, Patty Wageman, Mara Bosboom en Hank             

Peters 

Iris Bierenbroodspot 

Leden: zie presentielijst die als bijlage 1 van deze notulen wordt meegestuurd 

Afwezig: Inge Derks 

Afschrift: Leden en bestuur 

Notulist: Iris Bierenbroodspot 

 

1. Welkomstwoord door Mara Bosboom,  adjunct-directeur Speelgoedmuseum Kinderwereld 

Mara Bosboom verwelkomt iedereen in Speelgoedmuseum Kinderwereld en vertelt dat het           

Speelgoedmuseum dit jaar 50 jaar bestaat. De jaarlijkse wisseltentoonstelling staat daarom in het             

teken van FEEST. Mara nodigt iedereen uit om na de vergadering nog even een kijkje te nemen in                  

het museum en bij de FEEST tentoonstelling. 

 

2. Opening vergadering door Roger de Groot, voorzitter Platform Drentse Musea 

Roger de Groot opent de vergadering, bedankt Mara en het Speelgoedmuseum dat de             

ledenvergadering hier gehouden mag worden en verwelkomt iedereen. Roger geeft aan dat we             

voorheen twee vergaderingen hielden, omdat officieel de Federatie van Drentse musea en            

Oudheidkamers nog steeds bestaat. Alleen de federatie is slapende sinds 2012 toen de Stichting              

Platform Drentse Musea in het leven werd geroepen om daadkrachtiger te kunnen opereren. Dit              

was o.a. een wens van de Provincie Drenthe. Het houden van twee vergaderingen werd minder               

relevant mede omdat er ook geen contributie meer wordt geheven door de federatie. 

 

3. Verwelkomen nieuwe bestuursleden en afscheid Peter Sluiter 

Tijdens de ledenvergadering nemen we officieel afscheid van Peter Sluiter als bestuurslid, helaas kon              

Peter toch niet bij de vergadering aanwezig zijn. Peter Sluiter was van januari 2013 tot juni 2019                 

penningmeester van het Platform en het Platform is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en               

toewijding aan het Platform en zijn werk voor de Drentse musea. Roger verwelkomt de nieuwe               

bestuursleden. Hij is heel blij dat het gelukt is om twee nieuwe bestuursleden vanuit de kleine                

musea te vinden, dat zijn Mara Bosboom en Hank Peters. 

Mara is naast adjunct-directeur van Speelgoedmuseum Kinderwereld sinds 2018 directeur van           

Museum Havezate Mensinge. Hank is sinds 2016 voorzitter van Museum Collectie Brands en is ook               

bestuurslid van Erfgoednetwerk Emmen. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
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5. Mededelingen 

1. Vanwege het overlijden van zijn oma kan Douwe Nijzink, beleidsadviseur cultuur van de             

Provincie Drenthe, vandaag niet aanwezig zijn.  

2. Iris kreeg vandaag bericht van Museum Vosbergen in Eelde dat Dick Verel ernstig ziek is en                

dat het museum tot nadere orde gesloten is. Dick en Rieteke Verel zijn daarom vanavond               

niet aanwezig. 

3. Michiel Rutten wil graag een update geven over het OERmuseum in Diever. Een paar jaar               

geleden is besloten om het museum te verbouwen en de vaste tentoonstelling te             

vernieuwen. Dit was een hele klus. Er is inmiddels een nieuw bestuur aangetreden en het               

OERmuseum is een samenwerking aangegaan met andere musea in de regio (Miramar            

Zeemuseum, Museum Valse Kunst en sinds kort ook Museum De Proefkolonie) via de             

‘schatkamers van Zuidwest-Drenthe’ en nu heeft plotseling iedereen heel veel          

belangstelling. Roger stelt voor dat deze mooie prestaties wellicht via een           

themabijeenkomst bij het OERmuseum verder onder de loep kunnen worden genomen. 

 

6. Verslag vorige vergadering (ledenvergadering 25 juni 2018) 

1. Opmerkingen bij bladzijde 4 punt 6a Drentse museumpas. Hein Ruijgers van het            

Smalspoormuseum vraagt of er sinds de vorige ledenvergadering onderzocht is of de            

Drentse museumpas geldig blijft voor 1 persoon of dat de pas gratis entree geeft aan de                

pashouder + introducé. Iris geeft aan dat de huidige Drentse museumpas eind 2018 verloopt              

en dat de nieuwe pas begin 2019 wordt verstuurd en weer 2 jaar geldig is. De pas blijft geldig                   

voor 1 persoon. Er is hiervoor gekozen omdat de museumpas in eerste instantie bedoeld is               

als een bedankje voor de vrijwilligers van de Drentse musea (en niet voor hun partners). De                

vrijwilligers krijgen gratis entree en we willen de deelnemende musea niet nog meer             

entreekosten laten mislopen door de pas gratis te maken voor de vrijwilliger en een              

introducé.  

2. Hein Ruijgers vraagt of er onderzocht is wat het effect van het MuseumMagazine is (pagina 5                

van de notulen). Iris heeft de evaluatie uit 2007 die door Museumfederatie Fryslân en              

Erfgoedpartners Groningen is uitgevoerd via de nieuwsbrief rondgestuurd en zal dit           

adviesrapport als bijlage 2 van de notulen meesturen. 

3. Hein Ruijgers vraagt zich af hoe het staat met de werkgroep museumregistratie (pagina 5              

van de notulen). Het Smalspoormuseum wil hier graag aan meedoen. Iris geeft aan dat het               

starten van de werkgroep vertraging heeft opgelopen, maar nog steeds op de agenda van              

het Platform staat.  

 

7. Terugblik op 2018 en jaarverslag 2018 

Iris heeft een presentatie gemaakt en licht daarmee de activiteiten van 2018 en het jaarverslag van                

2018 toe.  

 

7a Deelnemende Drentse musea en bezoekersaantallen 

In 2018 heeft het Platform contact met 49 Drentse musea en Iris heeft haar ronde langs al deze                  

musea begin 2019 afgerond. 44 van de 49 Drentse musea hebben hun bezoekersaantallen over 2018               

doorgegeven en samen staan deze 44 musea garant voor 790.488 bezoekers. Net als vorig jaar zijn                

er 9 musea die stijgende bezoekersaantallen hebben (>250 meer dan het jaar ervoor).  
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7b Cursusaanbod 2018 

In 2018 zijn 8 cursussen aangeboden. Hieraan hebben 91 medewerkers/vrijwilligers meegedaan (3            

van de cursussen waren kleine hands-on cursussen). In 2019 merken we dat iedereen het Platform               

en de cursussen goed vindt; de cursussen waren snel vol. In 2018 moesten jullie ons hier en daar nog                   

een beetje vinden. Uit de evaluatie van de cursussen in 2018 konden we concluderen wat de beste                 

maanden, dagen en tijden zijn voor het geven van een cursus en daar hebben we in 2019 meteen                  

profijt van. De eerste zes maanden van het jaar blijken de beste maanden te zijn voor het geven van                   

een cursus, mede omdat in het najaar al zoveel andere evenementen plaatsvinden. Twee cursussen              

waren zeer gewild en hebben al een vervolg gekregen in 2019. De cursus collectiebeheer kreeg een                

vervolg in de cursus collectiebeleid en de cursus marketing kreeg een vervolg met de cursus online                

marketing. Mooi resultaat van de cursussen is dat zij ook een belangrijke netwerkfunctie hebben. De               

deelnemers komen met elkaar in gesprek, er wordt kennis en ervaringen uitgewisseld en soms              

worden zelfs samenwerkingen gestart. 

 

7c Themabijeenkomst 

In 2018 hebben we voor het eerst een themabijeenkomst georganiseerd bij het Gevangenismuseum             

met het onderwerp ‘Veranderende overdrachtsvormen in tentoonstellingen’. Het        

Gevangenismuseum had net een groot deel van hun vaste expositie vernieuwd en we hebben een               

rondleiding gekregen van de conservator en gekeken naar de manier waarop je een verhaal of object                

presenteert. Waar zet je multimedia in, hoe zorg je voor een dynamische tentoonstelling en welke               

middelen gebruik je om de bezoekers mee te nemen in een interactieve beleving. De aanmeldingen               

voor deze themabijeenkomst had hoger gemogen. Voor de themabijeenkomst in 2019 hebben we             

veel aanmeldingen gekregen, dus ook hier zien we dat de musea nu beter weten wat ze kunnen                 

verwachten.  

 

7d Museumcongres 

Op 12 november 2018 vond het 7e museumcongres plaats bij Wildlands in Emmen met het thema                

‘Storytelling’. Het congres was beter bezocht dan het jaar ervoor en had ruim 80 deelnemers. Dit                

keer hebben we een combinatie gegeven van lezingen en cursussen en dit is goed bevallen. Aan het                 

congres hebben we een staartje gegeven omdat uit de evaluatie van het congres bleek dat er nog                 

steeds behoefte was aan praktische informatie. Daarom organiseren we op 24 juni 2019 een              

themabijeenkomst bij De Verhalenwerf in Hoogeveen met een workshop ‘storytelling in de praktijk’.  

 

7e Museummagazine 

In 2018 deden 27 Drentse musea mee met een basisvermelding in het Museummagazine. Het              

bestuur van het Platform heeft zich hierover gebogen en zou het mooi vinden als er een vollediger                 

beeld van de Drentse musea in het magazine komt te staan en heeft daarom besloten om de                 

Drentse musea een korting aan te bieden op de basisvermelding in het magazine voor 2019. Omdat                

we ons realiseren dat de kosten van een basisvermelding voor veel musea een hoog bedrag is. Aan                 

de uitgave van het Museummagazine in 2019 doen 33 musea mee.  

 

7f MuseumTV 

In 2018 hebben 15 musea meegedaan aan het project van MuseumTV waar, door steun van de                

Provincie Drenthe, promofilmpjes en mini-documentaires gemaakt konden worden. In 2019 is er            
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gestart met een tweede project er wordt nog steeds gefilmd, maar inmiddels zitten we al bijna op 30                  

musea waar deze filmpjes gerealiseerd zijn.  

1. Er wordt gevraagd of er inzicht is in de resultaten van de MuseumTV filmpjes. MuseumTV               

heeft inzicht hoe de filmpjes het op hun website doen. Het verantwoordingsverslag            

MuseumTV 2019 wordt als bijlage 3 van de notulen toegestuurd. 

2. Er wordt opgemerkt dat RTV Drenthe ook een museumitem heeft en verschillende Drentse             

musea heeft behandeld, het zou mooi zijn als alle musea behandeld kunnen worden. Iris              

gaat hier achteraan. 

Er zijn geen verdere vragen over het jaarverslag 2018. 

 

8. Activiteiten 2019 

Dit zijn de activiteiten van het Platform van januari tot medio juni 2019. 

 

8a Deelnemende Drentse musea 

Sinds 2019 heeft het Platform contact met vijf ‘nieuwe’ musea. Het gaat om Beeldenpark De               

Havixhorst in De Schiphorst, Kinderwagenmuseum in Echten, Kunsthuis Secretarie/Museum Meppel,          

Glasmuseum/Historische Vereniging Nieuw-Buinen en het Jan Kruis Museum in Orvelte. 

 

8b Cursusaanbod 2019 

In 2019 zijn 5 cursussen aangeboden. Twee keer de cursus Collectiebeleid, de cursus online              

marketing, de cursus van idee tot tentoonstelling en de cursus tentoonstellingsteksten schrijven            

(drie van deze cursussen waren kleine hands-on cursussen). 

Hieraan hebben 63 medewerkers/vrijwilligers van de Drentse musea deelgenomen. Er volgt in 2019             

nog een cursus ‘storytelling in de praktijk’ die aangeboden wordt bij de themabijeenkomst en nóg               

een cursus collectiebeleid. 

 

8c Dag van de Drentse Geschiedenis 

Op donderdag 17 oktober 2019 organiseert het Platform samen met het Drents Archief en K&C               

Drenthe de Dag van de Drentse Geschiedenis bij het Drents Archief in Assen. Het thema gaat dit jaar                  

over Zij/Hij. De insteek van de workshops is voornamelijk gericht op erfgoededucatie. 

 

8d Museumcongres 

Op maandag 18 november organiseert het Platform het 8e Drentse museumcongres in het             

Hunebedcentrum in Borger. Het thema gaat over toegankelijkheid van musea en de toegankelijkheid             

van de tentoonstellingen die zij organiseren. 

 

8e Musea in Drenthe Special 

Op initiatief van de Provincie Drenthe wordt er een eenmalig magazine gemaakt genaamd Musea in               

Drenthe. De provincie wil een magazine maken met mooi beeldmateriaal en diepgaande interviews             

over de Drentse musea om een goed beeld te geven wat er in Drenthe allemaal te zien en te                   

bewonderen is. De Provincie werkt samen met het Drenthe magazine en Iris adviseert de redactie               

van het magazine. Het magazine zal in september 2019 verspreid gaan worden met een oplage van                

20.000 exemplaren in Drenthe en wordt daarnaast ook landelijk verspreid als bijlage van het              

Drenthe magazine dat in het najaar verschijnt. De Provincie Drenthe zal het magazine ook gebruiken               

als relatiegeschenk. 
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8f Culturele alliantie met de Drentse gemeenten 

In 2018 hebben Roger en Iris een presentatie gegeven bij de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)               

over de taken van het Platform. De VDG wilde graag meer weten over de problemen waar de kleine                  

Drentse musea tegenaan lopen. De gemeenten in Drenthe hebben met de provincie afgesproken dat              

zij gaan kijken hoe zij op het gebied van cultuur in het algemeen en bij de musea specifiek beter                   

ondersteuning kunnen geven. Uit dit overleg is de werkgroep culturele alliantie ontstaan met             

cultuurambtenaren van 4 Drentse gemeenten, Douwe Nijzink van de Provincie en Iris van het              

Platform. Met als doel om te onderzoeken wat we gezamenlijk kunnen doen om de kleine musea                

beter te ondersteunen. Uit het overleg bleek in eerste instantie dat de gemeenten heel verschillende               

aanpakken hebben in het contact met de musea. We hebben daarom geïnventariseerd wat de              

situatie is bij de gemeenten. Met welke musea hebben zij contact, krijgen de musea in hun                

gemeente een subsidie of andere ondersteuning van de gemeente etc. We willen in kaart brengen               

wie welke ondersteuning biedt. Wat doen de gemeenten, de provincie, het Platform, maar ook K&C               

Drenthe en welke andere steuninstellingen zijn er. Dit willen we inzichtelijk maken via een flyer en                

de adviespagina van de nieuw te makenwebsite platformdrentsemusea.nl (waarover later meer). Er            

zal ook een presentatie met een meet & greet tussen de Drentse musea en de cultuurambtenaren                

van de Drentse gemeenten georganiseerd worden waar gepresenteerd wordt wat de resultaten van             

de culturele alliantie zijn.  

 

9. Cursusaanbod 2020 

Voor 2020 zijn er inmiddels drie verzoeken gekomen voor het cursusaanbod: cursus Adlib, cursus              

lobbyen met lokale overheden en een cursus restauratietechnieken. Iris hoort graag waar voor 2020              

nog behoefte aan is op het gebied van cursussen en workshops, dit mag ook nog per mail                 

doorgegeven worden. 

 

10. Update website 

De update van de website museaindrenthe.nl heeft een lange aanloop gehad. We hebben ervoor              

gekozen om ook een naamsverandering van de site door te voeren en de site zal drentsemusea.nl                

gaan heten. De website heet nu museaindrenthe.nl maar de musea worden niet goed op de website                

gepresenteerd. Op drentsemusea.nl willen we de Drentse musea beter gaan promoten en krijgt elk              

museum zijn eigen pagina met basisinformatie, goede foto’s en de filmpjes van MuseumTV. We              

werken hierin samen met Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe die samen de website             

drenthe.nl beheren. Op drenthe.nl staan de Drentse musea met basisinformatie en hun activiteiten.             

Drentsemusea.nl wordt gekoppeld aan drenthe.nl zodat de informatie die door de musea op             

drenthe.nl wordt ingevoerd ook zichtbaar is op drentsemusea.nl. We kiezen ook voor een nieuwe              

huisstijl met een nieuw logo. Daarnaast komt er een geheel nieuwe website:            

platformdrentsemusea.nl. Op deze website worden de taken en de activiteiten van het Platform             

getoond en wordt het mogelijk om je op te geven voor een cursus of het museumcongres en direct                  

online te betalen. Relevante informatie en nieuwsberichten worden hierop gedeeld. Het streven is             

om drentsemusea.nl in september te realiseren en platformdrentsemusea.nl begin 2020.  

 

11. Rondvraag 

● Bert Ronhaar van Museum De Duikelaar wil graag mededelen dat zij van de gemeente              

Hoogeveen het pand van de school waarin het museum zit voor €1,- in eigendom hebben               

gekregen. Er moet veel aan het gebouw gebeuren om het geschikt te maken als museum,               

het toegankelijk te maken voor invaliden, verlichting aanpassen, isolatie aanbrengen etc.           
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Hiervoor is ruim €200.000,- nodig. Zij willen daarom graag in contact komen met musea die               

recent een soortgelijk vernieuwings- en verbouwingsproject doorgemaakt hebben en         

handige tips kunnen geven variërend van ‘hoe vraag je leader subsidie aan’ tot ‘op welk               

niveau moeten de stopcontacten in de muur’. Dit kan via Iris en de nieuwsbrief. Roger geeft                

aan dat we graag voor de nieuwsbrief informatie/artikelen ontvangen van de musea en via              

de vraag en aanbod sectie kunnen musea ook zulk soort vragen delen.  

● Hein Ruijgers geeft aan dat zij merken dat er weer een museumconsulent is en dat doet ons                 

goed. Maar het Smalspoormuseum vraagt zich wel af of dit een project van een paar jaar is                 

of is dit nu een structurele functie. Roger geeft aan dat de Provincie Drenthe heel tevreden is                 

met de activiteiten van het Platform. We zijn voorzichtig positief gestemd dat we voor de               

komende cultuurnota 2021-2024 dezelfde ondersteuning van de Provincie krijgen zodat we           

onze werkzaamheden op dezelfde wijze kunnen voortzetten.  

● Bij de vergaderstukken voor deze ledenvergadering zat ook een jaarrekening van het            

Platform. Het valt Hein op dat het vermogen van het Platform groeiend is. Roger geeft aan                

dat we dit met de Provincie besproken hebben en aangegeven hebben dat er reserveringen              

zijn gemaakt om o.a. de beide websites te realiseren die veel geld gaan kosten. Daarnaast is                

er in 2017 en 2018 veel opgebouwd wat in 2019 en 2020 tot uiting zal komen en de kosten                   

dan pas betaald hoeven te worden. Het Platform zal het volgende financiële verslag             

inzichtelijker maken zodat duidelijker wordt waar het geld aan wordt besteed. 

● Hein vraagt zich af wat het Platform met de slapende federatie van Drentse musea en               

oudheidkamers wil gaan doen? Het lijkt hem wijs om niet te lang te wachten om actie te                 

ondernemen. 

● Anneke Kampfraath van Museum De Wemme wil nog even aandacht vragen voor de cursus              

goed gastheer/gastvrouwschap. Bij Museum De Wemme is deze in company cursus 2x            

gegeven aan in totaal 30 vrijwilligers met groot plezier en groot succes. De cursus werd naast                

de goede informatie ervaren als een belangrijk moment van teambuilding. Chapeau voor de             

cursusgever zegt Anneke en ze raad deze cursus iedereen aan. Iris licht toe dat Museum De                

Wemme heeft meegedaan aan de pilot van deze in company cursus. Drie musea doen mee               

aan deze pilot om te onderzoeken hoe we dit onderwerp het beste kunnen aanpakken. De               

pilot verloopt voorspoedig en zal daarna beschikbaar worden voor alle Drentse musea mits             

zij voldoende aanmeldingen ervoor in hun museum hebben. Iets anders wat ook in company              

wordt aangeboden is het mystery guest project. Hiervoor hebben inmiddels 8 musea zich             

aangemeld en men kan zich nog steeds opgeven. 

● Bart-Jan Bolwijn van Museum De Duikelaar vertelt dat zij in het museum veel werken met               

studenten van verschillende hogescholen en opleidingen. Stenden Hogeschool in         

Leeuwarden heeft studenten van de opleiding Leisure Management die een plek zoeken om             

stage te lopen. Beeldenpark De Havixhorst is naarstig op zoek naar studenten die in het               

museum kunnen helpen dus hier meldt zich al het eerste museum. Anderen kunnen zich bij               

Iris melden. 

 

12. Sluiting 

De vergadering is gesloten rond 21:10 uur. 
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