
Verantwoording  Bestuur met een terugblik over 2020 
 
Terugblik over het afgelopen seizoen. Er is geen opening geweest afgelopen april en door de 
corona maatregelen is ons museum het gehele seizoen dicht gebleven. Vanwege de corona 
maatregelen is het voor musea en andere verenigingen en/of bedrijven een vreemd en moeilijk 
jaar geweest.  
Zoals u weet zijn in Nederland veel musea die hun bestaansrecht hebben door de inzet van 
vrijwilligers. Dit is ook bij ons museum het geval. De vrijwilligers zetten zich in om bezoekers te 
ontvangen en te vertellen over de collectie, andere vrijwilligers voeren het onderhoud uit. Voor de 
vrijwilligers die de bezoekers ontvangen is het een moeilijk jaar geweest, zij misten de onderlinge 
contacten maar ook de contacten met bezoekers. 
 
Nu in november is corona weer volop in het nieuws. De gezondheid van onze leden, jong en oud 
maar ook van onze naasten, blijft een punt van zorg. Voor veel mensen is het in familiekring een 
aangrijpend jaar geweest. In het ergste geval zijn ons naasten ontvallen of ernstig ziek geweest. 
Helaas zijn ons dit jaar verschillende leden ontvallen. Voor familie om afscheid nemen heeft dit, 
door de beperkingen qua aantal aanwezigen bij de plechtigheid, een enorme impact gehad. 
 
In ons eerste verenigingsblad (Struinen) van 2020 werd gemeld dat het museumseizoen op 4 april 
van start zou gaan. Een expositie met als onderwerp 75 jaar bevrijding. Verder zou men ook in 
2020 het 800 jarig bestaan van Rockanje vieren. Er is niets gebeurd. Rockanje bestaat wel 800 
jaar maar van een viering is niets terecht gekomen. Wordt het komend jaar een viering van 801 
jaar? 
Maar nu toch een korte terugblik en een vooruitzicht naar 2021. 
  
Onze vrijwilligers hadden zich voorbereid op een goed seizoen en zoals eerder vermeld, alles was 
nagenoeg klaar voor het seizoen 2020. Medio maart kwam de “lock down”. In eerste instantie was 
er optimisme voor een opening later in het seizoen maar gaande de maanden veranderde dit in 
geen opening.  
Daar gras, onkruid e.d. blijft groeien zijn vrijwilligers toch dit seizoen, met inachtneming van de 
regels, bezig geweest. Ook enkele vrijwilligers hebben zich ingezet om de huisjes op orde te 
houden en zijn doorgegaan met de inventarisatie van de collectie. Financieel zijn wij nog steeds 
een gezonde vereniging. In het jaar 2020 missen we o.a. de inkomsten van de entreegelden, we 
teren dus wel in. Echter qua liquiditeit zijn er geen problemen. 
 
Gezien de huidige ontwikkelingen op medisch gebied en mogelijkheden van vaccineren kijken we 
positief naar het komend seizoen. Het thema blijft hetzelfde en we hopen  dat onze vrijwilligers in 
2021 weer bezoekers mogen verwelkomen. 
Er is informatie ingewonnen welke mogelijkheden er zijn ter vervanging van de tenten. Deze 
werden regelmatig neergezet op het terrein, om groepen te ontvangen. Het plan is om over het 
huidige terras, naast de ontvangst ruimte in het Dûnhus, een soort overkapping te realiseren. De 
eerste plannen betreffende uitvoering die we in gedachte hadden was niet erg positief. De 
uitvoering die wij voor ogen hadden werd te duur. Er is naar alternatieven gezocht en medio 
november is verdere informatie ingewonnen bij andere leveranciers. Alles wordt natuurlijk gedaan 
in overleg met de gemeente. In ons volgende verenigingsblad hopen wij u meer hierover te kunnen 
vertellen. Waarom een overkapping, in het verleden werden in het seizoen niet veel groepen 
ontvangen. Echter door de inzet van enkele vrijwilligers is het groepsbezoek de afgelopen jaren 
toegenomen. De grootte van groepen groeide ook en met als resultaat dat de ontvangst ruimte in 
het Dûnhus te klein werd. Bij regenachtig weer gaf het problemen om de bezoekers iets aan te 
kunnen bieden en werden tenten neergezet op het binnen terrein. In het begin was het een enkele 
week maar later werd het meerdere weken. De tenten ontsierden het beeld van het binnen terrein 
van ons museum. 
 
Komend jaar, 2021, hopen we medio maart weer een fysieke algemene ledenvergadering te 
kunnen houden.  
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