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1. De doelstelling De Geestman zoals gesteld in de statuten van Stichting De Geestman:
a. Het verzamelen, bewaren en presenteren ten behoeve van de Stichting Museum Broeker
Veiling, gevestigd te Broek op Langedijk, gemeente Langedijk, van
diverse voorwerpen, rekwisieten en replica’s ;
b. Het verkrijgen, beheren, exploiteren, vervreemden, stichten en bezwaren van
registergoederen en roerende goederen, waaronder schepen en boten, ten behoeve van
de Stichting Museum Broeker Veiling;
c. Het bieden van financiële ondersteuning aan de Stichting Museum Broeker Veiling , waar
onder begrepen het verstrekken van geldleningen, het stellen van zekerheid jegens
derden ten behoeve van de Stichting Museum Broeker Veiling, in welke vorm dan ook en
het zich verbinden als borg;
d. Al hetgeen voorts met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

2. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
In de komende jaren zal het verzamelen, bewaren en presenteren van de collectie prioriteit
hebben. Dit onder leiding van de conservator van Museum Broeker Veiling.
Het verkrijgen, beheren, exploiteren, vervreemden, stichten en bewaren van
registergoederen en roerende goederen zal worden bevorderd.
Het bieden van financiële ondersteuning zal voortgezet worden.
3.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
a. Er zijn vele voorwerpen toegevoegd aan de collectie, die ons zijn geschonken door tuinders
of nazaten.
Daarbij denken we aan gereedschap en/of gebruiksvoorwerpen rondom de
tuinderswoning zoals kleding, huishoudelijke voorwerpen etc.
Er worden ook voorwerpen/gereedschap aangeboden die gebruikt zijn voor het bewerken
van het land.
Al deze zaken worden aan de collectie toegevoegd na beoordeling van de conservator van
Museum Broeker Veiling.
Door de vergrijzing zal in de komende jaren zeker nog veel materiaal aan het
museum worden geschonken.
b. De Geestman stimuleert en initieert al enige tijd en zeker in de komende jaren
het inrichten van tijdelijke tentoonstellingen met als titel “Uit het depot” waarbij delen
van de verzameling ,aanwezig in het depot, thematisch worden tentoongesteld in een van
de expositieruimtes.
Er zijn 2 tentoonstellingen geweest met de titels “Hoofddeksels” en
“De tweede wereldoorlog”.
Er is nu een tentoonstelling in ontwikkeling met als onderwerp “De vrouw van de tuinder”.
c. De Geestman heeft een tweetal beurtschepen binnen de Stichting in beheer te weten:
”De Damschuit De Geestman” en een stalen beurtschip “De WestFries”.
De eerste is een replica gebouwd binnen een werklozenproject en de tweede is
een geregistreerd museumvaartuig. Beide schepen vergen veel onderhoud.

