JAARVERSLAG 2016
1 Bestuur
Het bestuur heeft afscheid moeten nemen van de secretaris, Dhr. J-W. Welbergen. Deze vacature
is gelukkig binnen een maand ingevuld door de benoeming van Verena Schulze. Zo is het bestuur
met vijf bestuursleden voltallig.
2 Contacten
Archeologische onderzoeksbureaus informeren ons wanneer zij in ons werkgebied actief worden. In
2016 zijn we door Archon en Archol benaderd voor onderzoeken aan de Pastoor van Muyenweg,
de afslag A9 en in Zuiderloo. De samenwerking met de werkgroep Castricum verloopt goed. We
worden op de hoogte gehouden van actuele opgravingen.
Er zijn speciale contacten georganiseerd omwille van de samenwerking met Oud Heiloo, een
ervan was een wederzijdse kennismaking voor de voltallige besturen.
De contacten met andere musea zijn lopende en groeiende.
Mieke Content vertegenwoordigt ons in de gemeentelijke museumcommissie. Door participatie
van Mieke Content in de gemeentelijke monumentencommissie zijn wij betrokken en
geïnformeerd. Er is regelmatig contact met Anita van Breugel, medewerker cultuur van de
gemeente Heiloo. Het bestuur onderhoudt contact met de verantwoordelijke wethouder.
Externe contacten zijn er met de AWN-afdeling 9 in de persoon van Jaap van Rossum. Er is twee
maal per jaar regionaal overleg met de Oer-IJ-groep. Incidenteel is er contact met de werkgroep
Limmen.
3 Financiën
De donateurs hebben goed gereageerd op de mailing in het begin van het jaar. Het uitreiken van
een donateurspas bleek een stimulans te zijn voor het betalen van de jaarlijkse bijdrage op een
eerder tijdstip dan vorig jaar. Zo werd het financiële perspectief van dit jaar vroeger duidelijk. Dit
jaar hebben 72 donateurs een bijdrage gegeven.
Dankzij een royale gift van Keer op Keer wisten we een stevige basis te geven aan de begroting.
4 Public Relations
De digitale nieuwsbrief is per kwartaal uitgegaan naar de abonnees.
Kranten zijn benaderd voor regelmatige berichtgeving voor de opening van het museum. Ook zijn
bij gelegenheid artikelen over ons verschenen.
Verder heeft radio Noord Holland informatie uitgezonden over het museum.
Baduhenna was vertegenwoordigd op Uit&Zo in september
Regelmatig reageren mensen op de berichtgeving met betrekking tot de openingsdagen/ tijden
van het museum.
Er is een Facebook pagina aangemaakt. Er wordt gereageerd op de vraag die wordt gesteld
omtrent een voorwerp. De kring die daarmee bereikt wordt is beperkt, maar breidt zich uit.
Voor lopende activiteiten is foldermateriaal ontwikkeld. Een speciaal project om een nieuw logo in
te voeren is met goed resultaat afgerond.
De website is bijgehouden en structureel omgezet, vervolgens op kleine schaal verbeterd.
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5 Werkgroepen
Vijf vrijwilligers vormen de restauratiegroep en drie mensen verlenen ondersteunende diensten.
De jeugdclub is bij elkaar geweest voor een aantal leuke activiteiten. De jeugdleden waren
enthousiast aanwezig wanneer er een activiteit werd georganiseerd. Dit jaar werden twee
activiteiten ontplooid: scherven determineren en een bezoek aan het kasteel in Egmond aan de
Hoef. Diverse instellingen en professionals zijn aangeschreven om medewerking en suggesties,
maar dit leverde geen reacties op. Omdat het moeilijk is nieuwe activiteiten te vinden dreigt deze
club "dood te bloeden". Tijdens de Nationale archeologie Dagen in oktober is met veel succes een
opgraving voor de jeugd georganiseerd op een terrein aan de Pastoor van Muijenweg. Het
museum was dat weekend geopend.
De maandelijkse openstelling is omgezet naar een wekelijkse opening op de zaterdagmiddag.
Daarbij blijft het museum ook steeds toegankelijk op de woensdagochtend tijdens de werkochtend
van bestuur en vrijwilligers.
Het museum was in 2016 grotendeels op orde en is slechts op enkele plaatsen verbeterd. Ten
behoeve van de maandelijkse opening is er veelal een thema of object uitgelicht met een kleine
aparte presentatie.
Er is contact geweest met Eliza van Rooijen van de Cultuurcompagnie. Zij heeft - in opdracht van
de provincie - materiaal (dia’s) in onderzoek, mede op verzoek van het depot in Castricum.
Het restaureren heeft zijn voortgang gevonden en is wat betreft de productie toegenomen door
de inzet van een nieuwe vrijwilliger.
De basisscholen hebben informatie ontvangen over de mogelijkheden voor een bezoekje aan het
museum. Door 5 basisscholen is een bezoek gebracht aan ons museum: 4 uit Heiloo en 1 uit
Hoogwoud. De leerlingen (en leerkrachten) waren zeer enthousiast.
De werkgroep Veldwerk is geïnformeerd en actief betrokken geweest bij enkele opgravingen in
ons werkgebied.
6 Museum Bezoek
De inwoners van Heiloo weten ons te vinden, vooral wanneer zij een bezoek brengen aan een
activiteit op het Willibrordusterrein. Zij kunnen online lezen wanneer wij geopend zijn.
Passanten die om andere redenen in de buurt zijn vanwege activiteiten op het Willibrordusterrein
kunnen worden uitgenodigd voor een bezoekje aan het museum. Ook mensen die op zoek zijn
naar andere activiteiten (Verhalenkamer/ GGZ museum, Toverlantaarnmuseum) lopen zoekend bij
ons binnen.
Er is een rondleiding gegeven aan een groep van 12 gepensioneerde docenten van de HvA.
Het museum was geopend bij de open monumentendagen in september. Dit viel samen met het
festival ‘Willibrordus draait door’ op het GGZ-terrein, wat ons museum ruim 300 bezoekers
opleverde!
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7 Resultaten
Geen enkele sponsor heeft zich bij ons gemeld, er is ook niet gericht geworven.
We zien een toename van vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling van Baduhenna nader
vorm en inhoud te geven. Naast het bestuur zijn negen vrijwilligers op reguliere basis actief, er zijn
contacten met meer gegadigden.
Ook in 2016 hebben verschillende mensen ons voorwerpen aangeboden, als gift of voor bruikleen.
Zo kwamen we in het bezit van een collectie van een amateur archeoloog en ook een vuurstenen
sikkel (onze 6e!) en verschillende tegels voor onze collectie in de hal.
Twee lezingen zijn georganiseerd. Beide keren is gebleken dat moeilijk is in te schatten hoe de
belangstelling zal zijn. De financiële afrekening was beide keren negatief, derhalve zal er een
andere opzet worden gekozen voor komend jaar.
8 Vooruitblik
We zoeken nog naar versterking door de betrokkenheid van een professionele archeoloog. Daar
waar nodig is binnen onze contacten altijd wel de weg gevonden om deskundig advies te krijgen.
Een combinatiebezoek van een groep belangstellenden aan de Verhalenkamer en ons museum
ging op het laatste moment niet door. In de toekomst bieden we vaker dergelijke combinaties
aan. Voor de ontvangst zullen verschillende 'modules' worden ontwikkeld.
De beeldbank zou in dit verslagjaar een impuls krijgen door extra inzet. Hier zijn beperkt resultaten
geboekt door tegenslagen en andere prioriteiten. In 2017 geven we hier een hogere prioriteit aan.

Heiloo, 23-1-2017
Verena Schulze, secretaris
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