Jaarverslag 2020
Algemeen
Museumboerderij Goemanszorg bestaat al ruim 45 jaar en is sinds 1996 gevestigd
in de monumentale boerderij Goemanszorg aan de Molenweg in Dreischor.
In 1998 werd de Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland opgericht. Zij staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41113441.
De stichting draait volledig op en met ongeveer 45 vrijwilligers die in allerlei taken hun bijdrage aan het
museum leveren. Ook de inzet van bestuursleden is onbezoldigd.
Het museum is onder normale omstandigheden 7 maanden per jaar geopend (april t/m oktober)
Doel
De stichting stelt zich ten doel: het exploiteren van een streek- en landbouwmuseum, waarin het leven en
werken van de plattelandsbevolking op Schouwen-Duiveland tot uitdrukking wordt gebracht. Dit alles in de
meest ruime zin.
Bestuur
In boekjaar 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:
Anita de Munnik, voorzitter
Ken Buth, secretaris
Rini de Looze, penningmeester
Karl Bierhaus
Ria Schoof
Marieke van der Slikke
Activiteiten
Zoals elk jaar werden in de eerste maanden van het jaar 2020 de voorbereidingen getroffen om het museum
weer te openen.
 De wisseltentoonstelling “Schouwen-Duiveland bevrijd!” werd ingericht in samenwerking met de
Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD).
 De zolder is door vrijwilligers verbouwd tot film-vergader/workshopruimte en ingericht.
 Vloerbedekking en meubilair van het museumcafé is vernieuwd.
 Door vrijwilligers en met behulp van een hoveniersbedrijf is extra aandacht besteed aan onderhoud van
de museumtuin.
Door de corona crisis was het pas mogelijk om op 13 juni de deuren van het museum te openen en op zeer
beperkte schaal bezoekers te ontvangen. Evenementen en andere mogelijkheden om meerdere bezoekers aan
te trekken bleken niet meer gerealiseerd te kunnen worden.
De jaarlijkse donateurendag kon niet plaatsvinden en bussen konden geen groepen meer vervoeren.
Omdat in oktober de horeca opnieuw gesloten werd, bleven bezoekers ook in het naseizoen weg en heeft
Museumboerderij Goemanszorg op 16 oktober haar deuren al moeten sluiten.
Planning 2021 e.v.
Zoals voorzien is ook het boekjaar 2020 afgesloten met een negatief saldo. Omdat coronabeperkingen
voorlopig nog van kracht zullen blijven, zal het bestuur in 2021 aan plannen werken om de hoofdonderwerpen
van haar museale collectie moderner en professioneler te presenteren, zodat Museumboerderij Goemanszorg
vanaf seizoen 2022 mede door digitalisering en intensivering van de inzet van sociale media een goede
uitgangspositie kan verwerven om de al een aantal jaren dalende bezoekerscijfers te keren en het museum
weer naar aantrekkelijker en financieel betere tijden te leiden.
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