Notulen Ledenvergadering MFNH 24 februari 2020
Locatie: Interactief Museum Sow to Grow te Enkhuizen
Aanwezig:
Trudy Schouwe, Jan Sparreboom, Ina Broekhuizen (vz) Bestuur; Hip Breebaart, Kaasmuseum
Alkmaar; Yvo Verschoor, Geelvinck Muziek Museum en Huis Midwoud; Wil en Cor Gorter,
Hoedenmuseum Zet ‘m op Andijk; Henk Broer, André Lont, Jan Cazemier, Museum Jan Lont
Wieringen; Joop Köhne, Betje Wolff en Westerhem Middenbeemster; Hans van Kampen, Museum
Vreeburg Schagen; Kees van Louvezijn, SNKH‐vaarders Hoorn; Gerard van Nes, Gonno Leenderts,
Zijper Museum Schagerbrug; Teatske de Jong, Museum Kennemerland; Mark Dekker, Saet &
Cruyt/Sow to Grow (notulist), Henk van Wielink Saet & Cruyt/Sow to Grow (spreker); Henk Heijnen,
Stichting Zaansche Molen (spreker);
Afmeldingen:
Esther de Best,Museumboerderij West‐Frisia te Hoogwoud; André Eelman & Judith v.d. Zee,
Maritiem‐en Juttersmuseum Flora; Dick Burghout, Viking Informatiecentrum Den Oever; Henriëtte
Roskam, Bakkerijmuseum Medemblik; Nel Jongejans, Het Sterkenhuis Bergen; Willemina Oostenrijk,
IJmuider Zee‐ en Havenmuseum; en de afgevaardigde van Rundveemuseum Aartswoud

1. Opening en welkom
Voorzitter Ina Broekhuizen‐Slot opent de ledenvergadering een heet eenieder welkom in Interactief
museum Sow to Grow. Ina leidt in haar welkomstwoord de locatie Sow to Grow en beide sprekers
Henk van Wielink en Henk Heijnen in. Het themaonderwerp na de vergadering is ‘Verhuizen en
meer’. Er zijn 7 afmeldingen.
Ina vraagt vervolgens wie deze vergadering kan notuleren. Mark Dekker neemt deze taak op zich.
Er wordt een korte voorstelronde gedaan.
2. Verslag 2019
Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd. Bij de laatste vergadering waren ook twee nieuw
aangetreden bestuursleden aanwezig; Hanneke Verhulst (Museumboerderij West‐Frisia en
Rundveemuseum) en Jan ter Wisscha (Vereniging De Zaansche Molen). Het bestuur is verheugd met
deze bestuursuitbreiding.
Trudy en Jan zijn per 1 januari als bestuurslid afgetreden. Met hun vertrek zijn de functies van
Penningmeester en Secretaris vacant geworden. Hier wordt dringend invulling voor gezocht. Met het
niet invullen van deze vacatures is het voortbestaan van de Federatie ongewis.
De planning voor dit jaar is rond; de volgende ledenbijeenkomst is op 19 oktober in het Zijper
Museum te Schagerbrug. De verdere toekomst van MFNH zal hier zijn beslag krijgen.
Er hebben in 2019 drie ledenbijeenkomsten plaatsgevonden. 18 februari was de locatie het
Wieringer Eilandmuseum Jan Lont met als thema het Netwerk Zuiderzeecollectie. Sprekers André
Lont en Kees Dekker.
Op 13 mei vond de ledenbijeenkomst plaats in Zuiderzeemuseum Enkhuizen met als onderwerp
‘Hoe doen jullie dat?’; musea en samenwerkingsprojecten. Er werd een drietal presentaties gegeven
en de deelnemers gingen in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. De bijeenkomst werd
afgesloten met een lunch.
Op 14 oktober tenslotte was MFNH te gast op Museumboerderij West‐Frisia te Hoogwoud. Het
thema was op deze dag ‘Particuliere collecties, van verzameling naar museum’. Spreker was Hans
Stuijfbergen.

3. Financieel verslag
Trudy doet verslag van de kascommissiecontrole. Alle leden hebben middels de verstuurde
informatie de financiële zaken inzichtelijk gekregen. Er zijn geen vragen aan de penningmeester.
De kascommissie heeft voorafgaande aan de vergadering de kascontrole gedaan; er zijn geen
onvolkomenheden gevonden waarmee de penningmeester en het bestuur decharge wordt verleend.
4. Toekomst MFNH
De toekomst van MFNH hangt als gesteld af van de invulling van de beide openstaande vacatures. Er
zijn vele plannen; het bestuur is enthousiast. Echter is het zo dat het organiseren van activiteiten en
cursussen naast de invulling van de reguliere bestuurlijke randzaken menskracht vraagt en hier
ontbreekt het aan. Een bestuur met de ambitie als die van MFNH kan niet op drie mensen draaien,
laat staan de lacune opvullen die is ontstaan nadat het LCM (landelijk Contact Museumconsulenten)
de functie van Museumconsulent Noord‐Holland vacant heeft gelaten. Ook Overijssel ontbeert een
consulent.
De aanwezigen betreuren de situatie. Voor hen voldoet MFNH aan haar doelstelling en is er uit het
samenwerkingsverband meer te halen. Er worden enkele suggesties gedaan om het voortbestaan te
waarborgen en het programma uit te breiden. Echter blijft het gebrek aan invulling van de beide
vacatures overeind.
Bij MFNH zijn ongeveer 65 musea over geheel Noord‐Holland boven het Noordzeekanaal
aangesloten. Van deze musea zijn er zo’n 15 daadwerkelijk actief in het samenwerkingsverband. Dit
zorgt ervoor dat er op de bijeenkomsten vaak dezelfde personen aanwezig zijn.
De bijeenkomsten worden als leerzaam en nuttig ervaren. Het samenwerkingsverband zélf is minder
actueel, lokaal bestaan vaak ook al dergelijke samenwerkingen. De provincie Noord‐Holland biedt
hier geen toegevoegde waarde. In andere provincies is vaak meer activiteit van of via LCM; bedacht
moet worden dat hier sprake is van betaalde krachten.
5. Afscheid van bestuursleden Trudy Schouwe en Jan Sparreboom
Ina spreekt beide bestuursleden toe en memoreert hun verdiensten. Beiden hebben na de fusie van
Stichting Samenwerking Musea Oostelijk Westfriesland Noordkop en Texel en Stichting Musea
Noord‐Kennemerland in 2014 aan de wieg gestaan van MFNH en zich voor de Federatie
ingespannen.
Trudy vervulde de functie van secretaris en nam later ook de functie van penningmeester er weer
bij. Jan heeft als bestuurslid gefungeerd als adviseur voor de Federatie en haar leden en zich met zijn
decennialange museale ervaring van grote waarde getoond voor de Federatie en haar leden.
Beide inmiddels ex‐bestuursleden worden na een dankwoord van ieder met een attentie en applaus
bedankt voor hun inzet en het beste toegewenst voor de toekomst.
6. Rondvraag
In de rondvraag wordt teruggekomen op de discussie omtrent de toekomst van MFNH. In Sow to
Grow wordt gewerkt met commissies die deeltaken van het bestuur overnemen.
Een Stichting als rechtspersoon geeft een bestuur mogelijk iets meer mogelijkheden dan een
Vereniging.
Het punt gebrek aan vrijwilligers is herkenbaar; veel organisaties worstelen hiermee. Het
voornaamste doel een bezoek aan een bijeenkomst van MFNH is netwerken en informatie delen.
Nogmaals wordt de noodzaak van invulling van de beide vacatures onder de aandacht gebracht. Het
bestuur neemt de suggesties mee en zal zich in de komende tijd beraden.
Onder dankzegging aan eenieder wordt de vergadering om 14.50 uur afgesloten.

Vervolg programma
Thema: ‘Verhuizen en Meer’
Het thema is “Verhuizen en meer’. De eerste spreker is Henk van Wielink, bestuursvoorzitter van
Sow to Grow, waar MFNH te gast is.
Henk vertelt over de transitie van Nationaal Museum Saet & Cruyt naar Interactie Museum Sow to
Grow. Deze transitie is ruim 15 jaar terug ingezet om de ambitie waar te maken van kleinschalig
zaadmuseum te Andijk naar een interactief en museaal informatie‐ en kenniscentrum voor‐ en over
het veredelings‐ en tuinzaadvak midden in Seed Valley.
In dit traject zijn vele, vaak niet te omzeilen obstakels gevonden en genomen en waren twee
verhuizingen noodzakelijk. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het ontstaan van Sow to Grow in
2018. Extra uitdaging was het opnieuw verwerven van de Geregistreerd Museumstatus volgens de
vernieuwde normen.
Henk Heijnen, Hoofdconservator van Vereniging de Zaansche Molen verhaalt over de komende
uitbreiding van het terrein, de verhuizing van het molenmuseum en de vele topstukken en de keuzes
die gemaakt worden en moeten worden bij de verwezenlijking van de ambitie die de vereniging zich
gesteld heeft om haar vele duizenden bezoekers te kunnen ontvangen en interactief over molens te
informeren. De vereniging telt zo’n 3500 leden.
Na de enthousiaste verhalen volgde een rondleiding en demonstratie door Sow to Grow en werd er
afgesloten met een hapje en drankje.

