Beleidsplan 2021 – 2025
Draagvlak
Wij willen de dorpers van Schermerhorn en inwoners van Alkmaar voor het voetlicht
brengen dat het Kleinste Huisje een tastbaar element is van de geschiedenis van het dorp en
nu ook van Alkmaar. Een breed draagvlak maakt het mogelijk om het Kleinste Huisje op een
kwalitatieve wijze over te dragen aan opvolgende generaties. Het al verworven draagvlak is
nog te vergroten met name onder de generatie jongeren van het dorp. Uiteindelijk moet dit
resulteren in een toename van het aantal donateurs en een succesvolle werving van
bestuursleden. Dit stelt ons niet alleen in staat om onze ambities te realiseren doch is ook
dat wat onze subsidieverleners en sponsoren van ons mogen verwachten.
Wij willen jongeren interesseren door het wederom:
. uitnodigen van schoolklassen
. organiseren van educatieve vaartochten door de Eilandspolder
. jongeren betrekken bij de organisatie van evenementen (supp – events)
. opzetten van schoolprojecten
Wij blijven ons ook richten op senioren, die wij in de gelegenheid stellen een “stapje terug te
doen in de tijd”.
Museum
Het museale karakter van het Huisje moet het “wonen en werken” van een dagloner en zijn
gezin weergeven van Schermerhorn aan het begin van de 20e eeuw. De inrichting is daarop
afgestemd. Wij nodigen onze bezoekers uit om aan de huistafel plaats te nemen. Onze
vrijwilligers vertellen dan het verhaal of wel het ‘lief en leed’ van Antje Tuijnman en Henk
Jonk (de overgrootouders van beeldhouwer Nic. Jonk). Antje bewoonde het huisje van 1848
tot 1927. Het is deze combinatie van een sobere inrichting en het levensverhaal van Antje
dat op onze bezoekers indruk maakt.
Oral history
Ook in de komende beleidsperiode zullen de herinneringen van oude dorpers op video
worden vastgelegd.
Tentoonstellingen
Jaarlijks wordt een kunstenaar uitgenodigd om zijn of haar werk in het Huisje ten toon te
stellen. De te exposeren werken dienen een zekere verwantschap te hebben met het Huisje
of de geschiedenis van het dorp of de Eilandspolder.
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Vrienden
Voor het in stand houden van het Huisje, museum en boten is een vast bestand aan vrienden
nodig. Het huidige bestand is uit te bouwen door het interesseren van de doelgroep
jongeren, het organiseren van de nodige activiteiten en met name onze jaarlijkse
Vriendendag.
Vooralsnog handhaven wij de vriendenbijdrage op € 12 per jaar. Ook hier is onze ervaring
dat er veelal meer aan de stichting wordt gedoneerd. Als waardering van het “vriend” zijn,
mag een vriend het Huisje 1 dag per jaar “bewonen”.
Entreegeld
Wij vragen aan onze bezoekers geen entreegeld. Wij weten uit ervaring dat aan het einde
van het bezoek veelal een vrijwillige bijdrage wordt gedaan in de “klomp”.
Openstelling
Het Huisje zal op vaste dagen en tijden geopend zijn. In de zomermaanden op de zaterdagen
en zondagen. De andere maanden alleen op zondag. In de wintermaanden is het Huisje
gesloten. Daarnaast verzorgen wij ook op andere dagen groepsontvangsten al of niet in
combinatie met een vaartocht.
Educatief varen
Ook in de komende beleidsperiode organiseren wij voor groepen educatieve vaartochten in
de Eilandspolder. Op de eilandjes in deze Natura 2000 polder verdienden vele dorpers een
schamelbestaan. Tijdens het varen wordt Informatie verstrekt over de flora en fauna en het
ontstaan van de Eilandspolder.
Dit educatief varen wordt verbreed door een arrangement met de Grote Kerk van
Schermerhorn en door samenwerking met het Raadhuisje van Grootschermer.
Deze vaartochten worden verzorgd door onze vrijwillige schippers. Zij beschikken allen over
een geldig vaarbewijs. Op hen mag een redelijk beroep worden gedaan. Teneinde echter de
vraag naar onze vaartochten te doseren zal alleen op onze website deze tochten worden
aangeboden. De grote boot wordt voortgestuwd door een benzine aangedreven
buitenboordmotor. Wij zetten ons in om deze te vervangen door een elektrische
aangedreven motor om al fluisterend door dit vogelparadijselijk gebied te varen.
Als vergoeding van een vaartocht wordt een niet-commercieel tarief gevraagd, waaruit de
kosten van onderhoud van onze historische praam en de grote boot kunnen worden
voldaan. De vrijwillige schippers ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.
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Vrijwilligers
Onze vrijwilligers willen graag bezoekers gastvrij ontvangen. Als er nog een kop koffie of kop
thee in de ketel of pot zit dan mag dat worden uitgeschonken. Wij vragen aan hen om zich te
verdiepen in de geschiedenis van het dorp en de Eilandspolder en het verhaal van Antje
Tuijnman en Henk Jonk verbeeldend te vertellen.
Naast onze gastvrouwen en -heren is door het hele jaar heen een ploeg actief voor het
plegen van onderhoud aan het Huisje, de boten, het erf en de overige opstallen.
Onze vrijwilligers verrichten hun inzet geheel belangeloos en ontvangen daarvoor geen
vergoeding. Wel wordt hun inzet jaarlijks gewaardeerd met een vrijwilligersactiviteit.
Bestuur
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuursleden
mogen wel de door hen in functie gemaakte kosten declareren.
Financiën
Het financiële beleid van de stichting is gericht op continuïteit. Een exploitatieoverschot
wordt toegevoegd aan de bestaande reserves voor het in stand houden van het onroerend
goed, de boten en de vervanging van de motoren van de boten. Deze reserves worden
alleen voor het doel, waarvoor zij zijn gevormd aangesproken.
Bijzondere projecten worden pas opgestart als de financiering in hoofdzaak middels
fondswerving rond is.
Risicobeheer
In het Huisje is aanwezig een brandblusser, verbandtrommel en een branddeken. Er wordt
regelmatig onderhoud gepleegd aan de bestrating van het erf om val- en struikelrisico te
voorkomen.
Het risicobeheer rond de vaartochten voldoet aan de richtlijnen van de Binnenvaartregeling
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit betekent o.a. dat in de boten tijdens het
varen de vereiste reddingsmiddelen zijn. Ook voldoen de boten aan de strenge sterkte-eisen,
die aan romp en bodem worden gesteld.
De Stichting en haar vrijwilligers zijn verzekerd tegen de risico’s van:
. brandschade opstallen
. aansprakelijkheidstelling derden
De vrijwilligers en de bestuursleden zijn door de gemeente Alkmaar op een collectieve polis
verzekerd.
De stichting zal het risico van diefstal van inventaris, boten en bootmotoren niet verzekeren.
De premielast voor de afdekking van dit risico is domweg te kostbaar.
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