Jaarverslag 2021
Januari 2021 zijn wij gestart met de inventarisatie van de collectie van de kunstuitleen,
Kollektie Waterland en de designartikelen. Na de verhuizing, de verbouwing en het
opschonen van de collectie was dit een belangrijk aandachtspunt welke wij december 2021
bijna geheel hebben afgerond.
Januari en februari 2021 zijn bijna alle designartikelen gefotografeerd. Mede ten behoeve
van de nieuwe website die zomer 2021 gelanceerd is onder de naam Kunsthuis Waterland.
We hebben de intentie om Kunsthuis Waterland, onderdeel van Museum Waterland, bij een
groot publiek onder de aandacht te brengen en mensen vertrouwd te maken met de nieuwe
naam en de nieuwe locatie in Peperstraat 36, Purmerend.
Hiervoor is januari 2021 ook een etalage gerealiseerd die maandelijks ingericht wordt met
kunstwerken van verschillende kunstenaars en activiteiten van Kunsthuis Waterland onder
de aandacht brengt bij o.a. het winkelende publiek. Dit heeft zeker effect, want de
voorbijgangers blijven met belangstelling voor de etalage staan en een aantal bezocht
Kunsthuis Waterland of werden abonnee van de kunstuitleen.
Het realiseren van de website is een belangrijke stap geweest, hier kunnen wij onze vele
activiteiten nog beter onder de aandacht brengen en bij een groter publiek. Abonnees, leden
en belangstellenden kunnen thuis in alle rust de collectie van de kunstuitleen bekijken en
eventueel kunstwerken reserveren. Er is informatie over design van de kunstcadeauwinkel,
over Kunsthuis Waterland, over de tentoonstellingen die wij sinds juli 2021 weer organiseren
na het afronden van de verbouwing van de zaal eind juni.
In de periode juli - november 2021 waren twee tentoonstellingen te zien met kunstwerken
uit de kunstuitleen in combinatie met kunstwerken uit Kollektie Waterland. Jammer genoeg
waren wegens corona-maatregelen deze tentoonstellingen wel of niet te bezoeken, toch
hebben we de zaal ingericht om abonnees en leden van Vereniging Museum Waterland een
inkijk in de collectie te geven. En het publiek te betrekken en vertrouwd te maken met
Kunsthuis Waterland in Purmerend. Vandaar in het najaar ook het mooie artikel Geleende
kunst over Kunsthuis Waterland in het blad SEEYOU met items over Purmerend.
December 2021 was de laatste tentoonstelling van dit jaar met de titel December Kunst
Cadeau-maand, ook deze was wegens de corona-maatregelen grotendeels weer niet te
bezoeken. Wij waren genoodzaakt de tentoonstelling te verlengen t/m 12 februari, nu
met de titel KUNST en DESIGN.
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