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Museum Amsterdam Noord

Corona en het museum
De uitbraak van Corona heeft natuurlijk voor het museum ook allerlei gevolgen
gehad met name wat betreft het aantal bezoekers.
We hebben ‘Noord vrij’ kunnen afbreken met teruggave van de objecten die we
in bruikleen hadden en we hebben ‘Vrouwen van Noord’ kunnen opbouw. Deze
hebben we met inachtneming van de Coronaregels: QR code check en bezoekers
op afstand kunnen openen.
Lezingen, wandelingen, fietstochten en andere bijzondere evenementen konden
helaas geen doorgang vinden.
We zijn op-en-af open geweest. Soms met reservering en tijdslot. We hebben
hierdoor heel weinig bezoekers gehad.
Extra inzet
We hebben extra Nieuwsbrieven uitgebracht om de tentoonstelling ‘Noord vrij’
digitaal onder de aandacht te brengen en contact met onze bezoekers en
vrienden te houden. In deze extra Nieuwsbrieven werden onderdelen uit de
tentoonstelling belicht d.m.v. films.
Zie www.museumamsterdamnoord.nl
Verder is er een YouTube-kanaal voor het museum geopend waarin wij van
diverse tentoonstellingen materiaal laten zien. Zie YouTube kanaal Museum
Amsterdam Noord
Algemeen

Het bestuur

Het bestuur bestond uit Coby van Berkum, voorzitter, Jan Bloemink,
penningmeester, Anneke Stavast, secretaris, Frida Badoux bestuurslid en Hoofd
tentoonstellingen en Jannie Fransman, bestuurslid met in haar takenpakket de
verhuur en gebruik van de ruimte door derden en beheren van de email die via
info@museumamsterdamnoord.nl binnenkomt. Theo Schoonhoven ondersteunt
de penningmeester met het bijhouden van de financiële administratie. Frida
Badoux heeft na 11 jaar per 1 september afscheid genomen van het museum.
Op 1 december 2021 heeft Anneke Stavast na 9 jaar afscheid genomen van het
museum. De nieuwe secretaris is Lilian van Dam.
Subsidies/financiën
Dankzij subsidies van de Gemeente Amsterdam en donaties van Vrienden en de
Club van 100 is onze financiële situatie vooralsnog voldoende en kunnen we
blijven bestaan.
Voor 2021 is voor de algemene exploitatie wederom een subsidie ontvangen van
de gemeente. De subsidieaanvraag voor voor Vrouwen van Noord is ook door de
gemeente goedgekeurd.
Vrijwilligers

Alle medewerkers incl. het bestuur van het Museum doen dit op vrijwillige basis.
Op dit moment hebben wij als gastheer/vrouw 16 vrijwilligers. Maar op het
programma staat werving van nieuwe jonge vrijwilligers voor de functie van
gastheer/vrouw tijdens de openingstijden, maar ook voor andere taken zoals
bijv. administratieve werkzaamheden.
Externe contacten en samenwerking
Wij zijn lid van het Museum om de hoek (www.museumomdehoek.nl)
Museum om de Hoek is een samenwerkingsverband van een groot aantal kleine
buurtmusea in Amsterdam. Dit is nog volop in ontwikkeling en heeft een website
en Instagram account waar de aangesloten musea zich presenteren. Er wordt
gewerkt aan een kleine tentoonstelling in een vitrine in de Hermitage onder
auspiciën van het Amsterdam Museum.
Verder werken wij samen met Historisch Centrum Amsterdam Noord, NDSM
herleeft en bewoners en/of ex-bewoners van Amsterdam Noord.
Daarbij hebben wij diverse externe contacten die per tentoonstelling wisselen.
Als Corona het weer toelaat zullen we ook zeker weer contact opnemen met de
buurthuizen in Noord. Bijv. van Buurthuis De Meeuw hebben wij in het verleden
een groep van zes licht dementerende bejaarden ontvangen.
Inrichting en onderhoud
Langzamerhand zijn een aantal digitale middelen wel aan vervanging toe omdat
het systeem verouderd is.
Publiciteit
De publiciteit loopt via verschillende kanalen uit de media mix:
AT5 Straten van Amsterdam, RTVNH (nieuwsitem), diverse vermeldingen in HAH
bladen, NRC, Het Parool, flyers, affiches, facebook, een Nieuwsbrief met 2500
belangstellenden en onze website. Op Noord gericht zijn alleen nog het
Amsterdam Stadsblad en Het Kompas ter beschikking
Tentoonstellingen
Bevrijdingsfeest op de Dam in Amsterdam

Noord vrij
5 mei 2020- november 2021
Bezoekers juli t/m oktober 2020: 75
Bezoekers juli t/m oktober 2021: 128
Totaal 203 bezoekers

Toelichting
Deze tentoonstelling is in 2021 verlengd tot 25 oktober 2021. I.v.m. Corona
moest de tentoonstelling een aantal keren sluiten.
Hierdoor hebben helaas weinig mensen de kans gehad om de tentoonstelling te
bezoeken.

Bij het samenstellen van de tentoonstelling zijn er veel voorwerpen en foto’s
vanuit de bewoners van Amsterdam Noord aan het museum in bruikleen
gegeven voor deze tentoonstelling. Maar ook materiaal van het Verzetsmuseum,
Historische Archief Tuindorp Oostzaan en via HCAN. Verder materiaal van het
project ‘Oorlog in mijn Buurt’.
Alle spullen zijn teruggebracht naar de uitleners.
Om enigszins recht te doen aan de tentoonstelling en om onze bezoekers en
vrienden te informeren over de tentoonstelling Noord vrij zijn er beelden en films
gemaakt via het sturen van Extra Nieuwsbrieven die ook op de website te vinden zijn
en via Info op de website. Aangezien het eind van de Corona crisis nog niet in zicht
is, zullen we nieuwe filmpjes en informatie over de tentoonstelling blijven delen
middels onze website en Nieuwsbrieven.

Een tentoonstelling
over tien inspirerende
vrouwen van vroeger
en nu

Vrouwen van Noord
Geopend 12 november 2021
Tot april 2022
Aantal bezoekers 2021:

Een tentoonstelling over tien inspirerende vrouwen van vroeger en nu. Sommige
verhalen gaan over bekende Noorderlingen, andere zijn nog nooit eerder verteld.
De gemene delen van al deze vrouwen: een grote maatschappelijke
betrokkenheid bevlogenheid en doorzettingsvermogen. Maar bovenal vrouwen
die zich niet laten vertellen wat ze wel of niet mogen doen, maar hun eigen pad
kiezen. Bezoekers van de tentoonstelling worden uitgenodigd om een
inspirerende vrouw aan te dragen.
De tentoonstelling vloeit voort uit de Canon van Noord, een collectief
geschiedenisproject van het Historisch Centrum Amsterdam Noord.
De buurt in
Helaas hebben we door Corona lang geen lezingen en wandelingen (het
zogenoemde ‘randprogramma’) kunnen organiseren.
Voor het vertonen van films en het houden van presentaties en lezingen hebben
we het Bredero beroepscollege, de buren van het museum benaderd. Daar is de
ruimte groot genoeg voor de eisen die de huidige tijd stelt aan evenementen. En
op donderdag 25 november hebben we een filmavond “Noord op film”
georganiseerd.
Het programma: een korte presentatie met beelden uit 1913 en 1919, de
aankomst van Sinterklaas op de Adelaarsweg in 1956 (8mm filmbeelden uit
privé-archieven) en een film over de bouw van de IJtunnel.

Voor de vele nieuwe bewoners van Noord is het een gelegenheid om kennis te
maken met het verleden van hun nieuwe woonomgeving. Voor anderen is het
een weerzien met een verdwenen tijd. In 1900 is de kaart van Noord nog leeg.
Aantal betalende bezoekers: 31 personen. Totaal 35 personen. Er was apart
iemand belast met controle van de QR-code
Plannen
Er is een missiestuk geschreven en hiervoor zal een actieplan gemaakt worden.
We werken i.s.m. onze vrijwilligers aan een meerjarenplan.
Aan de tentoonstelling ‘Wonen in Noord’ wordt gewerkt en de geplande opening
is mei 2022.
Daarnaast wordt er een programma ontwikkeld en hopelijk kan dat dan worden
uitgevoerd voor rondleidingen in Noord. “Leer je eigen wijk kennen a.d.h.v. de
geschiedenis van Noord.”
Ook gaat er extra aandacht naar het werven van vrijwilligers voor de functie van
gastheer/gastvrouw en speciaal iemand met ICT kwaliteiten voor het onderhoud
van de computers.

