
 

Jaarverslag 2022 van de ‘Stichting Exploitatie Kaatsmuseum’ en de ‘Stichting 
Collectie en Documentatie Kaatsmuseum’ 
 
Algemeen 

Ook dit jaar begon minder goed voor het Keatsmuseum. Het museum had weer te maken met een 
sluiting vanwege een verbouwing en vanwege de Corona-pandemie. Vanaf 1 april konden de deuren 
pas open.  
Dit betekende direct weer opening voor 5 dagen per week, van dinsdag tot en met zaterdag.  
Alle vrijwilligers begonnen wederom vol goede moed.  
Het zomerseizoen met veel toeristen is altijd een goede periode voor het museum. Echter deze zomer 
met heel veel warme dagen leidde ertoe dat het qua bezoekersaantallen een beetje tegenviel. 
Wel hebben een groot aantal groepen het museum weten te vinden en die groepen hebben dat al of 
niet gecombineerd met een rondleiding en/of kaatsclinic. 
In het najaar werd het museum geconfronteerd met extreem hoge energieprijzen. Dit jaar liep het 
energiecontract af waardoor het museum te maken kreeg met variabele tarieven. Geschat wordt dat 
de lasten omhoog schieten van € 4.000 naar € 12.000 of mogelijk € 16.000 voor het komende jaar. Dit 
heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten wederom de deuren te sluiten tot 1 april 2023. Een 
uitzondering hierop is een aanvraag voor een groepsbezoek. 
 
Organisatie 

De organisatie van het kaatsmuseum bestaat geheel uit vrijwilligers. Er is door de groep van  
ongeveer 51 personen een grote bijdrage geleverd en een woord van dank is hier geheel op zijn 
plaats. 

Overleg en contactmomenten  

• Vergaderingen van het Stichtingsbestuur: 12 keer 
• Museum als onderdeel van festival Expeditie Next, bezoekersaantal die dag 922 
• Een groot aantal groepsbezoeken 
• Lezing Jeroen Otter in de Koornbeurs, organisatie samen met KNKB 
• Seizoensopening, georganiseerd samen met de KNKB, sprekers Foppe de Haan en Jan Rijpstra; 

tevens de presentatie van de parturen van het komende seizoen 
• Vergaderingen met coördinatoren, communicatiegroep 
• “Heisessies” bestuur t.b.v. ontwikkelen beleidsplan 2022 - 2026 
• Regelmatig informeel overleg met het bestuur en directie van de KNKB 
• Informeel overleg “Klavertje Vier” (KNKB, KPC, kv “Jan Bogtstra” en het Keatsmuseum) 
• Eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers 

 
Activiteiten 
 
• Huisvesting en inrichting 

Als gevolg van het wegvallen van de geldautomaat aan de buitenmuur kon de bijbehorende ruimte 
aan het museum worden toegevoegd. Herinrichting van deze ruimte heeft de titel ‘de winners fan 
hjoed’ gekregen. In deze ruimte worden o.a. de foto’s vertoond van de vier belangrijkste 
kaatspartijen van zowel de dames als de heren. 

Tevens is het museum verrijkt met een vitrine, afkomstig uit het Martena museum. 



 
Nieuwe objecten 

Jaarlijks ontvangt het museum een aantal unieke attributen die het museum in bruikleen of als 
schenking ontvangt. Ook in 2022 zijn er weer aantal mooie exemplaren ontvangen. 

Documentatiecentrum  

• Het digitale museum  
In de tweede helft van dit jaar is het digitaal museum ‘zichtbaar’ gemaakt via een vernieuwde 
website. Hiervoor wordt het systeem Collective Access gebruikt. De bestaande website 
Kaatshistorie is opgeheven en de inhoud is nu gecombineerd met die van het kaatsmuseum. Er is 
veel werk verzet, door een aantal vrijwilligers, in het overbrengen van de gegevens, in het 
corrigeren van biografische informatie van dames en heren kaatsers. Van alle kaatsers (met meer 
dan 9 punten in het eeuwig puntenklassement) zijn nu het totaal aantal punten, jaarklassementen, 
koningschappen, behaalde prijzen of Bondswedstrijden en andere belangrijke wedstrijden en 
biografische informatie op de website te lezen.  

• Er zijn dit jaar meer dan 10.000 individuele klassementen ingevoerd. 
• Er zijn inmiddels meer dan 26.000 allerlei soorten objecten in het digitale museum ingevoerd en 

dit begint langzamerhand in een eindfase te komen. 
Er zijn echter nog genoeg uitdagingen voor de komende jaren om de informatie verder te verbeteren.  
• Collectiebeleid 

Er zijn belangrijke stappen gezet in het compleet maken van de registratie van de vindplaatsen 
van de objecten, dit alles in goede samenwerking met het team.  
Het verzamelen, beschrijven van actuele foto’s van het lopende seizoen is ook het afgelopen 
seizoen weer gebeurd en dit zal z.s.m. worden toegevoegd aan de bestaande fotodatabase. 
Daarnaast worden er nog altijd oude foto’s gescand, beschreven en toegevoegd aan de collectie. 

• Overige IT activiteiten 
Begin dit jaar is nieuwe software (Microsoft 365) op de computers geïnstalleerd en in onze 
computeropslag omgeving. Dit zorgt voor betere borging van de informatie, betere beveiliging en 
biedt mogelijkheden om thuis werkzaamheden uit te voeren in de computersystemen van het 
kaatsmuseum.    
Er is voor implementatie van het digitale systeem Collective Access een handboek gemaakt en er 
is training gegeven aan een aantal vrijwilligers.  
De mogelijkheden van de nieuwe software hebben er ook voor gezorgd dat nieuwe mailadressen 
zijn aangemaakt, dat er makkelijker toegang, zoals de roosters voor de baliemedewerkers, 
mogelijk is gemaakt en dat onze informatie archieven beter zijn ingedeeld en stap voor stap van 
informatie worden voorzien. 

• Marketing en Communicatie 
In 2022 haalde het museum meerdere keren de media. Dit was onder andere met de ontvangst 
van het schilderij ‘Bracciale’. Maar ook met de lezing van Jeroen Otter, het wetenschapsweekend 
en de tijdelijke sluiting van het museum wist het museum de aandacht op zich te richten. 
In het voorjaar heeft het museum bezoek gehad van Museum TV. Zij zullen het Keatsmuseum 
landelijk promoten. Deze filmpjes worden ook op de website gebruikt en gedeeld op de Social 
Media. Dit geeft een mooi beeld van wat het museum te bieden heeft. 
Ook is in 2022 begonnen met de voorbereidingen van de multimediatour, deze zal via QR-codes 
te volgen zijn. Het zal een aanvulling zijn op de rondleidingen. Met de QR-codes kunnen met de 
smartphone of tablet filmpjes en geluidsfragmenten vertoond en gehoord worden. Jacob 
Stelwagen ontwikkelt de tour en stelt de verhalen, in samenwerking met Theo Kuipers, samen. De 
virtuele tour zal in eerste instantie in het Nederlands zijn. Verwacht wordt dat de tour voor de 
opening in april gereed zal zijn. 



• Publiekszaken 
Een aantal zaken zijn geweest: 
- Verkoop van combikaarten, samen het Planetarium en Museum Martena 
- Groepsbezoeken, bedrijfs- of familie-uitje, soms samen met een kaatsclinic 
- Verkoop PC-kaarten 
- Hulp bij het aanvragen van QR-code voor bezoekers PC 

Bestuurszaken 

In het bestuur heeft dit jaar een wisseling plaats gevonden. Zo is er afscheid genomen van de heer 
Theo Kuipers. Zijn specialiteit voor het museum is museale zaken. Dus de beoordeling van aanname 
of afwijzing van aangeboden objecten van kaatsers. Theo Kuipers blijft wel als vrijwilliger verbonden 
aan het museum. 
Het bestuur is aangevuld met de heer Eelco van den Akker, hij is toegetreden als lid en tweede 
penningmeester. Onder zijn leiding zijn er een aantal zogenaamde heisessies geweest om, met 
behulp van de SWOT-methode te komen tot een nieuw beleidsplan. 
Het bestuur van de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en Stichting Collectie en Documentatie 
Kaatsmuseum bestaat per 31 december 2022 uit: 
 
Bram Bonnema - Franeker  Voorzitter  
Ina Efdé-Feenstra - Franeker  Secretaris 
Theunis Piersma  - Witmarsum  Penningmeester  
Carina Twerda - Bitgum   Communicatie en PR 
Eelco van den Akker – Ureterp  Lid en tweede penningmeester 

Jan Hiemstra    Ambassadeur van het Keatsmuseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franeker, januari  2023 


