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NIEUWSBRIEF
Beste liefhebbers van ons museum,
De voorjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers en bestuur vond dit
jaar in maart plaats in MFC het Spectrum. In de zaal waar de
levensgrote reproducties van de wanden van de huiskamer van
Ruurd staan, heel mooi. De bijeenkomst had dit keer een flink
inhoudelijk karakter. We hebben met de vrijwilligers aandacht
besteed aan een aantal belangrijke punten voor de veiligheid en
het collectiebeheer. Verder was het natuurlijk een gezellige
bijeenkomst, fijn om weer met de enthousiaste club vrijwilligers
bij elkaar te komen, het echte goud van ons museum.
Het museum heeft in 2016 ondanks mooie publiciteit rondom de
tentoonstelling in het MCL en de publicatie in de World of
Interiors wat minder bezoekers gehaald dan in 2015: 1531.
Daarentegen zijn de inkomsten door giften en de verkopen uit
het ‘winkeltje’ gestegen. Maar de kasomzet zou wat omhoog
moeten om onze financiële reserves op peil te houden. Voor
degenen die er meer over willen weten staan op de website de
jaarcijfers. We verhogen vanaf 1 oktober 2017 de entreeprijs
voor volwassenen daarom naar 3,50 Euro. De entreeprijs voor
kinderen blijft gelijk (gratis voor kinderen t/m 4 jaar en 1 Euro
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar).
Onze secretaris Karen Ket heeft haar taken overgedragen aan de
nieuwe secretaris Meta Woudstra–Otter. We zijn Karen dankbaar
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voor haar inzet en verwelkomen Meta met open armen. Haar
ervaring met lesgeven is gelijk van pas gekomen bij het
ontwikkelen van een prachtige module voor het basisonderwijs.
Op onze vraag in de Brêge en op onze eigen website naar nieuwe
bestuursleden en vrijwilligers zijn geen reacties binnengekomen.
We herhalen de oproep daarom: misschien bent u of kent u
iemand die interesse heeft om meer voor het museum te doen?
We praten graag met u verder over de mogelijkheden!

!
Bestuurssamenstelling
Ernest Bakker
Ton Verkerk
Meta Woudstra-Otter
Inge van Berkel
Ulke Wiersma

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
PR, nieuwsbrieven
PR en media kontakten

Uitleen werken Ruurd Wiersma
In het najaar is door de familie van Oort het schilderij “De Hof
van Eden“, uit de erfenis Addy van Oort, een van de oprichters
van de Stichting, overgedragen aan het museum. Dit schilderij is
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het met enkele andere schilderijen tentoongesteld in het MCL te
Leeuwarden van dec. 2016 t/m feb. 2017. De expositie trok de
aandacht van de regionale media; Omrop Fryslân maakt op 2
december voor het programma ‘Hea!’ opnamen van de
voorbereidingen voor de expositie. We hebben er veel leuke
reacties op gekregen.

Verder heeft ons museum een van de ‘Melkvaarderschilderijen’
uitgeleend aan Stichting Museum It Tsiispakhûs te Wommels. Zij
hebben in 2017 enkele maanden een Expositie over
zuivelhistorie, melkvaarders, kaasvervoer en over beurtvaarders.
We hebben goede afspraken gemaakt, het is leuk dat dit werk nu
ook in een collega-museum te zien is geweest.
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Museumregistratie
Het bestuur heeft ca. 1 jaar gewerkt aan de herregistratie in het
museumregister en begin 2017 is de rapportage ontvangen. Er
valt nog veel werk te doen, denk aan zaken als Ethische Code,
Collectie beheer, calamiteiten plan etc. Hoewel de eisen streng
zijn voor ons kleine museum, zijn we zo goed mogelijk aan de
slag gegaan met de kritiek van de Museumfederatie. In oktober
dienen we het plan opnieuw in.
Cultureel erfgoed
Eind 2016 heeft het museum bezoek gehad van de heer Koldewij,
senior adviseur Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OC&W.
Sinds 2 jaar zijn ook Interieurs in de Erfgoedwet opgenomen. Het
museum is officieel erkend en opgenomen op de Toonbeeldenlijst
Interieurensembles.
Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018
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Het museum heeft zich bij de organisatie aangemeld voor het
openingsweekend in februari 2018 waarbij er volgens de plannen
op vrijdagavond een bus tour wordt gepland naar een aantal
kleinere musea in onze Provincie.
Door een Burdaarder werkgroep wordt gewerkt aan de “Ruurd
Wiersma Experience” een middag vullend programma met een
reis per bus en daarna een melkvaarders praam over de EE langs
opmerkelijke plekken waar Ruurd gewerkt heeft en een
rondleiding in het museum. Acteurs zullen worden ingezet om de
rol van de schilder neer te zetten. Mogelijk dat het in 2019 een
vervolg krijgt met een Iepenloft spul.
Gastenboek

Staptinen school: ik vond het heel leuk in het Ruurd Wiersma hûs
het leukste vond ik de vierjarige tijden.
Freek
Foar my wie dit in iepenbiering, ik kom wis wer.
Sjoerd
Vor 35 jahren haben wir von Ruurd Wiesma ein Bild gekauft und
mit ihm einen Tee in diesem haus getrunken.
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Jûrgen und Hille
Beautifull and very interesting from a colleague from Rome.
Valerio Cugia
Lesmodule

Door onze nieuwe secretaris en een enthousiaste onderwijzeres
van de basisschool in Burdaard is een lesmodule ontwikkeld voor
de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Deze module is al getest door een school en zal uitgezet worden
naar scholen in Friesland. De kinderen kunnen op deze manier
kennis maken met de regels die gelden in een museum, waar je
op moet letten, leren luisteren naar de verhalen van onze
rondleiders en evaluatie na het museumbezoek. We proberen
hiermee ook de bezoekers van de toekomst aan ons te binden. Op
onze website staat ook een leuke video gemaakt door leerlingen
van groep 7 van basisschool de Welle uit Burdaard, ga gauw
kijken op www.ruurdwiersma.nl!
Najaarswand
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De Wassenbergh – Clarijs - Fontein stichting uit Beetsterzwaag
heeft het museum bezocht aangezien we ons museum hebben
aangemeld voor mogelijke restauratie van de najaarswand.
Rapport zal worden uitgebracht aan het bestuur van die Stichting
en er wordt gekeken welke deskundige een restauratie advies
gaat uitbrengen met begroting.
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The World of Interiors
In het November nummer van 2016 een prachtig 8 pagina’s
tellend artikel met als kopregel Frisian Seasons van de Franse
journaliste Mary – France Boyer en de Spaans/Argentijnse
fotograaf Ricardo Labougle.

Een hele eer om in dit toonaangevende Europese interieur blad
te zijn opgenomen. Het blad ligt ter inzage in het museum. Deze
reportage heeft door onze contacten met het blad ook een
vervolg gekregen met reportages over Fogelsangh State in
Veenklooster en de ‘t Fiskerhuske in Moddergat.
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Informatie voor (toekomstige) donateurs.
Draagt u Museum “Ruurd Wiersma Hûs” ook een warm hart toe?
Al vanaf € 10,00 bent u donateur van Museum “Ruurd Wiersma Hûs”
Met dit bedrag ondersteunt u het museum en u ontvangt de
nieuwsbrief.
Donateurs zijn van vitaal belang voor de “Stichting Ruurd Wiersma”:
zonder donateurs geen museum. Donateurs en bezoekers geven
nadrukkelijk te kennen dat zij het belangrijk vinden dat het verleden
ook in de toekomst zichtbaar blijft. Daarnaast zorgen ze met de
jaarlijkse donatie ook voor een financieel fundament onder de
stichting. Belangrijk omdat wij ons museum (eigendom van de stichting)
moeten onderhouden.
Schenkingen
Museum “Ruurd Wiersma Hûs” heeft een ANBI-status (Algemeen Nut
Beogende Instelling) en hoeft daarom geen erf- of schenkbelasting te
betalen over erfenissen en schenkingen.
Museum “Ruurd Wiersma Hûs” kan uw gift goed gebruiken om het werk
van de zondagsschilder Ruurd Wiersma, in eigendom te verwerven, in
stand te houden en te exposeren.
U kunt uw gift op verschillende manieren doen:
*U kunt een bedrag overmaken naar rekeningnummer/IBAN NL86 RABO
0320 2054 01 t.n.v. Stichting Ruurd Wiersma.
*U kunt zich aanmelden als donateur via de mail:
penningmeester@ruurdwiersma.nl
*U kunt een schenking overeenkomen met Museum “Ruurd Wiersma
Hûs” of via een notaris vastleggen, daarbij zijn er verschillende fiscale
voordelen binnen de nieuwe Geefwet.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking biedt u de mogelijkheid om optimaal voordeel
te behalen uit de Geefwet. Periodieke schenkingen kennen namelijk
onder bepaalde voorwaarden geen drempels en maxima en zijn volledig
aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt dit in een schriftelijke
overeenkomst voor minimaal vijf jaar vastleggen. Neem contact met
ons op, we helpen u graag.
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Nalatenschappen
Legaat

U kunt in uw testament een legaat opnemen. Museum “Ruurd Wiersma
Hûs” krijgt dan na uw overlijden een door u van tevoren vastgesteld
bedrag.

Erfstelling

U kunt Museum “Ruurd Wiersma Hûs” in uw testamant tot medeerfgenaam benoemen, Het museum deelt dan samen met de andere
erfgenamen in de nalatenschap. De grootte van het erfdeel is
afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal
erfgenamen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met.
Ton Verkerk, penningmeester
0519-841701
penningmeester@ruurdwiersma.nl
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Donateur worden?
penningmeester@ruurdwiersma.nl
NL86 RABO 0320 2054 01
ANBI 61 555 46
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