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1. Inleiding.
In het jaarverslag van de Stichting Vechtstreekmuseum beschrijft het bestuur de activiteiten die
in 2015 door de vrijwilligers van het museum zijn uitgevoerd. Het museum werkt geheel met
vrijwilligers. In het museum werkt geen enkele betaalde kracht. De groep vrijwilligers bestaat uit
bestuursleden, ondersteuners van het bestuur, gastvrouwen, gastheren, gidsen, educatieve
medewerkers en facilitaire medewerkers inclusief de klusgroep. In totaal meer dan 65
gemotiveerde mensen die bereid zijn veel tijd en energie in het Vechtstreekmuseum te steken.
Het bestuur is al deze vrijwilligers zeer veel dank verschuldigd.
Ook 2015 was weer een bijzonder jaar voor het museum. Het was een jaar met twee
interessante tentoonstellingen, veel activiteiten binnen en buiten het museum en een hoog
bezoekersaantal. Maar het was vooral het jaar van de doorbraak in het overleg met de
gemeente Stichtse Vecht over de toekomst en de financiële ondersteuning van het museum.
Een overeenkomst die zowel voor het museum als voor de gemeente profijtelijk is en die er toe
zal leiden dat het Vechtstreekmuseum de plaats op het gebied van cultuur en historie in de
gemeente zal behouden die het verdient.
De afspraken houden onder meer in dat;
a. het museum door een verbouwing ruimer en praktischer van opzet zal zijn;
b. toiletfaciliteiten ten behoeve van de pleziervaart zullen worden gerealiseerd;
c. het beheer van de kunstcollectie in de gemeentehuizen van de gemeente aan het
museum wordt opgedragen en
d. in het museum een VVV post zal worden ingericht.
Het bestuur dankt de gemeente Stichtse Vecht voor de constructieve inzet bij de besprekingen,
die vooral met wethouder P. de Groene en de verantwoordelijk ambtenaren G.J. Leunenberg en
Mw. M. van Gelder op intensieve wijze zijn gevoerd. De voorbereidingen voor realisering van de
afspraken zijn in het najaar van 2015 gestart.

2. Vechtstreekmuseum.
2.1. Doelstelling
Het museum is op 17 november 1994 opgericht als vervolg op de Oudheidkamer van de
gemeente Maarssen op de zolder van het gemeentehuis Goudestein. De oorspronkelijke naam
was Museum Maarssen. Per 1 januari 2012 is de naam aangepast in Vechtstreekmuseum. Dit is
niet alleen ingegeven door de gemeentelijke herindeling, maar ook om te benadrukken dat het
een museum voor de gehele Vechtstreek is. De tentoonstellingen, die in de afgelopen jaren door
en in het museum werden georganiseerd, hadden steeds betrekking op een onderwerp uit de
Vechtstreek of waren gerelateerd aan de Vechtstreek.
Het doel van het museum - zoals omschreven in de statuten - is het verzamelen, documenteren,
conserveren en exposeren van objecten op het gebied van de Vechtstreekhistorie in de
gemeente Stichtse Vecht vanaf de vroegste archeologische vondsten tot de hedendaagse
ontwikkelingen. Hieronder wordt tevens begrepen het beheren van de collectie die de stichting
van de gemeente Stichtse Vecht in bruikleen heeft.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede) organiseren van
tijdelijke exposities over allerlei cultuurhistorische onderwerpen. In het aanbod van tijdelijke
exposities wordt tevens het multiculturele aspect van de gemeente Stichtse Vecht in de
samenleving tot uitdrukking gebracht.
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Een kerntaak van het Vechtstreekmuseum is om kunst- en cultuurhistorische waarden met
elkaar te delen, over te dragen en te behouden voor de toekomst.

2.2. Huisvesting
Het museum is sinds de oprichting gehuisvest in Silverstein, het voormalige koetshuis van
Goudestein. Vanaf eind 2013 heeft het museum de beschikking gekregen over de ruimte van
het voormalige Drogisterijmuseum. In 2014 en 2015 zijn in deze ruimte onderdelen van de
tentoonstellingen ondergebracht. Dit resulteerde in meer ruimte maar een onpraktisch museum
met twee aparte ingangen. Voor een succesvolle exploitatie van het museum is het essentieel
dat het gebouw beter ingedeeld en opgefrist wordt. In 2015 is hard gewerkt aan voorstellen om
de beide delen met elkaar te verbinden. Tevens is overeenstemming bereikt met de gemeente
over de realisering van (openbare) toiletfaciliteiten voor de pleziervaart op de Vecht. Deze
faciliteiten zullen in het gebouw worden geïntegreerd. In de nazomer van 2015 een
bouwvergunning aangevraagd voor de gehele aanpassing van het gebouw. Naar verwachting
zullen de werkzaamheden eind april 2016 zijn afgerond.

Buitenaanzicht van het Vechtstreekmuseum met rechts gemeentehuis Goudestein

De staat van onderhoud van de buitenzijde van het gebouw Silverstein is in 2015 verder
verslechterd. De gemeente heeft inmiddels voorbereidingen getroffen voor de onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw. Deze werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2016 zijn
afgerond.

3. Organisatie en beheer.
3.1. Bestuur
In 2015 hebben geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van het museum
plaatsgevonden. Het bestuur bestond daarmee aan het einde van 2015 uit 6 personen:
- Hans Ringeling
voorzitter
- Fred Westra
vice voorzitter
- Wil Keurentjes
secretaris, PR zaken
- Ad van Dongen
penningmeester (en tijdelijk kunstcollectie in gemeentehuizen)
- Rozsi Beumers
educatie, rondleidingen (educatiemedewerkers, gidsen)
- Johan Tiller
vrijwilligers coördinatie (aansturing gastvrouwen, - heren)
Het bestuur wordt direct ondersteund door:
- Ton Aarts
planning,bezetting museum en groepsactiviteiten
- Wim Aerns
gids rondleidingen en klussen
- Hans van Bemmel collectie en rondleidingen
- Jos Benschop
facilitaire zaken
- Mees van Bracht klussen
- Arie van Ginkel
klussen
- Imke Pruim
PR en secretariaat
- Jantien de Ruiter winkel, horeca, rondleidingen
- Arnoud Spork
facilitaire zaken
- Jan Witte
collectie beheer en – administratie.
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In het bestuur zijn momenteel een tweetal vacatures; namelijk bestuurslid Collectie en
bestuurslid PR en Publiciteit. Deze vacatures worden op dit moment door andere bestuursleden
waargenomen

3.2. Samenwerking met partners
Met de historische kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen, het Oudheidkundig
Genootschap Niftarlake, Gilde Stichtse Vecht en de Stichting Vechtsnoer is regelmatig contact
teneinde tentoonstellingen en andere activiteiten met elkaar af te stemmen en vorm te geven.
De samenwerking met de Historische Kring Maarssen is daarbij het meest intensief, mede
doordat HKM en het museum in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.

3.3. Vrienden van het Vechtstreekmuseum
In 2012 heeft een werkgroep, bestaande uit Wil Keurentjes, Johan Tiller en Arnoud Spork, een
begin gemaakt met een opzet voor de Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum. Deze
stichting zal van start gaan zodra er meer duidelijkheid is over de huisvesting en de financiële
toekomst van het museum. Zoals eerder aangegeven zijn deze gesprekken afgerond en kunnen
de plannen van de Vrienden van het Vechtstreekmuseum in uitvoering worden genomen.

4. Vrijwilligers.
4.1 Bijeenkomsten vrijwilligers.
De gastvrouwen/gastheren, educatieve medewerkers en gidsen zijn in 2015 vier keer
gezamenlijk bijeen geweest. Het ging hierbij om twee informatieavonden, waar de details van
de nieuwe tentoonstelling werden uitgelegd. Het doel daarvan is dat de medewerkers de
bezoekers van het museum goed kunnen informeren. Verder was er een eindejaarbijeenkomst
en het jaarlijkse uitje. Deze bijeenkomsten zijn erg belangrijk voor het contact onderling omdat
de vrijwilligers, die in rooster werken, elkaar anders niet of nauwelijks tegenkomen.

4.2. Werving nieuwe vrijwilligers en (mutaties in het) vrijwilligersbestand
Voor de werving van nieuwe vrijwilligers stond het museum in het verslagjaar op de
vrijwilligersmarkt op de Kerkbrink in Breukelen en in Winkelcentrum Bisonspoor te Maarssen.
Daarnaast zijn we twee maal te gast geweest in de bibliotheek in Maarssenbroek waar
kandidaten zich konden melden voor nadere informatie.
In 2015 zijn negentien sollicitatiegesprekken gevoerd met nieuwe kandidaten voor een
vrijwilligersfunctie. Daar zijn 12 nieuwe vrijwilligers uit voortgekomen. Ook is een aantal
vrijwilligers gestopt met de werkzaamheden voor het museum, met name omdat voor een
aantal vrijwilligers de werkzaamheden vanwege een hogere leeftijd te zwaar worden. Daarnaast
werden we geconfronteerd met het overlijden van twee medewerkers.
Per 31 december waren er 53 vrijwilligers geregistreerd bij het museum. Hiervan zijn er 6 die
een bestuursfunctie vervullen. Daarnaast zijn er 10 vrijwilligers genoteerd die werkzaam zijn in
ondersteunende functies; zoals administratie dienstrooster, onderhoud tuin, collectiebeheer,
technische dienst, secretariaat, automatisering, facilitaire dienst.
De overige functies betreffen gastvrouw en –heer, gids en educatiemedewerker. Een groot
aantal vrijwilligers vervult een dubbelfunctie. Dat wordt in onderstaand overzicht aangegeven.
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Een overzicht van de leeftijdscategorie is in onderstaande grafiek aangegeven.

4.3 Jaarlijkse uitje en eindejaarsattentie
Zoals bekend zijn alle vrijwilligers bij het museum onbezoldigd in dienst. Om de waardering uit
te spreken voor alle werkzaamheden die zij verrichten wordt er jaarlijks een uitje georganiseerd,
dat aan een strikt budget gebonden is.Tevens wordt er jaarlijks in december en
eindejaargeschenk aan de medewerkers aangeboden.
Het jaarlijkse uitje bracht ons in Culemborg, waar we het Elisabeth Weeshuismuseum bezochten
en Museum Jan van Riebeeck huis .Tevens werd aan de medewerkers een lunch aangeboden.
In december zijn de eindejaarsgeschenken uitgereikt aan de medewerkers. Op deze bijeenkomst
waren alle medewerkers, op twee na vanwege ziekte, aanwezig. Het gebruik is dat de voorzitter
op deze bijeenkomst een beschouwing e over het afgelopen jaar en de plannen voor het
volgende tentoonstellingsjaar ontvouwt.

4.4 Interne nieuwsbrieven
In 2015 verschenen 15 interne nieuwsbrieven, de maandelijkse nieuwsbrief die op de helft van
de maand verschijnt en een drietal extra nieuwsbrieven met belangrijke informatie . In de
nieuwsbrieven worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het
museum. Ook worden er ingezonden stukken in gepubliceerd.

4.5. Antiquariaat/ Winkel.
De winkel is in het verslagjaar uitgebreid met een aantal nieuwe boeken. Eind 2015 heeft er een
reorganisatie van de winkel plaatsgevonden. Alleen de boeken die nog in voldoende mate in te
kopen zijn, zijn nu in de winkel opgenomen. De verkoop van boeken uit de winkel viel in het
verslagjaar wat tegen. Daarnaast is er een antiquariaat waar prentbriefkaarten en boeken
worden verkocht, die betrekking hebben op de (Stichtse)Vecht. Iedereen kan die boeken ter
verkoop bij het museum aanbieden. Van de vraagprijs gaat 50% naar het museum en 50% naar
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de inzender. Mede dankzij de Verkade tentoonstelling heeft het antiquariaat een hogere
opbrengst laten zien dan gebruikelijk. Er werden met name veel oude Verkade albums verkocht.

4.6. Coffee corner
De coffee corner is in het leven geroepen om onze gasten de mogelijkheid te bieden om voor of
na het museumbezoek een consumptie te nuttigen. Hiervan wordt veelvuldig gebruikt gemaakt.
In de coffee corner wordt de bezoekers op beperkte schaal voorzien van koffie, thee of
frisdrank. Daarnaast is er de mogelijkheid om “iets bij de koffie” te bestellen en wordt er ijs
verkocht.
De werkzaamheden in de coffee corner worden uitgevoerd door de gastvrouwen en –heren. De
coffee corner genereert extra inkomsten voor het museum.

5. Tentoonstellingen
In 2015 werden de volgende tentoonstellingen gerealiseerd:

De tentoonstelling ‘Van alderley Gekoock’ langs de zegepralende Vecht
Deze tentoonstelling gaf een kijkje in de keuken en het eten en drinken van de 17de, 18de en
begin 19de eeuw. De naam van de tentoonstelling is ontleend aan twee beroemde historische
boeken: ‘De verstandige Kock of sorghvuldige Huyshoudster’uit 1669 en het boek van Daniël
Stoopendaal ‘Langs de zegepraalende Vecht’ uit 1719.
Door het realiseren van een film, waarin de keukens van kasteel Loenersloot, slot Zuylen en de
keuken in het souterrain van VreedenHoff een prachtig decor vormen, krijgt de kijker een goed
beeld van deze bloeiende periode uit de Vechtstreek. Wat een gemiddelde zeventiende-eeuwer
op tafel toverde of voorgeschoteld kreeg is te zien aan de grote verzameling potten en pannen,
glazen, een rijk gedekte tafel, historische kookboeken en de schilderijen met stillevens.
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Zeer veel belangstellenden bij de opening

Voorzittervan
hans
Ringeling met
de tentoonstelling.

Naast de burgemeester voorzitter Hans Ringeling met Rozsi
Beumers-Pol, coördinator van deze tentoonstelling

Voor deze tentoonstelling zijn er twee boekjes geschreven: een informatieboekje met veel
wetenswaardigheden over de Fam. Huydecooper en de vele historische bouwwerken in de
Vechtstreek, zoals o.a. ijskelders, bierbrouwerijen, bakhuisje en theekoepels. Het tweede is een
receptenboekje met historische gerechten die ontleend zijn aan een document van Joan
Huydecooper (1599-1661) dat bewaard wordt in het Utrechts archief. Deze ‘boodschappenlijst’
geeft aan wat er ingekocht moest worden en hoe de tafelschikking moest plaats vinden t.g.v. de
feestmaaltijd die raadspensionaris Johan de Witt en zijn vrouw op Goudestein aangeboden
werd.

Een speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte
schouw; geheel door eigen vrijwilligers gemaakt

Belangstellenden konden via het tablet zelf een
menu uit die tijd samenstellen.

Door de goede samenwerking met diverse musea, verschillende bruikleengevers, kunstenaars
uit Stichtse Vecht, restaurants met een speciaal 17de eeuws menu, kookworkshops en lezingen is
deze tentoonstelling zeer succesvol geweest. Hierbij niet te vergeten ook dankzij de geweldige
inzet van onze vrijwilligers. Met name zijn wij veel dank verschuldigd aan de heer Lisman uit
Nieuwersluis, eigenaar van VreedenHoff en aan het Westfries museum in Hoorn, die
belangeloos objecten ter beschikking stelden.
Tentoonstelling 100 jaar “ De Vecht”
Dit was een bijzondere tentoonstelling in een bijzonder museum. In september 2015 is de
tentoonstelling 100 jaar “De Vecht” van start gegaan en sinds die tijd hebben we al veel
enthousiaste en geïnteresseerde bezoekers mogen ontvangen. De einddatum was eind
december 2015.
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Honderd jaar geleden werd door de firma Verkade aan Jac. P. Thijsse gevraagd om reisalbums te
schrijven. Hij zelf noemde deze albums “wandelalbums” omdat hij de verkenningstochten vaak
te voet maakte. In 1915 kwam het album “De Vecht “ uit. Daarna werden de albums
geïllustreerd met mooie aquarellen, de kleine plaatjes, die bij de ontbijtkoek en de beschuit
zaten.
In samenwerking met de foto- en videoclub Loenen zijn 27 aquarellen gefotografeerd en
uitvergroot. Daarna hebben de fotografen die zelfde plekken bezocht en zo natuurgetrouw
mogelijk de plek gefotografeerd. Het resultaat is geweldig. Een van de zalen van het
Vechtstreekmuseum was ingericht met deze foto’s die een prachtig beeld geven van het
verleden en heden van dit bijzondere deel van Nederland.
In het antiquariaat van het museum waren een groot aantal albums "De Vecht", ook eerste
drukken, te koop. Daar werd regelmatig gebruik van gemaakt. Die bezoekers kwamen speciaal
voor de tentoonstelling over “De Vecht” en hadden lijstjes bij zich met titels van boeken die zij
nog wilden aanschaffen. Ook de gefotografeerde aquarellen en de hedendaagse foto’s waren
per set te koop. Deze tentoonstelling was zeer de moeite waard en van hoog niveau.

6. Rondleidingen op de buitenplaatsen.
In 2015 werden op de buitenplaats VreedenHoff en in de kasteeltuin van Nijenrode enige malen
rondleidingen met gidsen vanuit het Vechtstreekmuseum verzorgd.

De heer Lisman, bewoner van VreedenHoff,
wijzend naar een detail tijdens de rondleiding

Rondleidingen bij Nijenrode worden verzorgd door
dhr Wim Aerns. Altijd veel belangstelling.

Bij de rondleiding op Nijenrode kreeg men ook de gelegenheid de door Nyenrode ingerichte
tentoonstellingen te bezoeken.
Door de grote belangstelling voor deze activiteit wordt het aantal rondleidingen in 2016 verhoogd en
weer georganiseerd vanuit het Vechtstreekmuseum.

7. Educatie in het Vechtstreekmuseum.
7.1 Educatieprogramma en educatiemedewerkers.
Educatie bestaat voornamelijk uit het ontvangen van scholen. waarbij tijdens het bezoek een
programma (zie volgend hoofdstuk; educatieproject) wordt doorlopen dat enige jaren geleden
in samenwerking met het Vechtstreekmuseum, Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht is
samengesteld. Jaarlijks wordt in dit programma de lopende tentoonstelling opgenomen. Op
deze manier wordt aan de jeugd het cultureel, historisch erfgoed uit het verleden en het heden
overgedragen.
Stichting Vechtstreekmuseum – Diependaalsedijk 19b – 3601 GH Maarssen. KvK Utrecht nr. 41187177
Tel: 03 46 55 44 40 / 06 20 48 76 77 – info@vechtstreekmuseum.nl – www.vechtstreekmuseum.nl. –
Rabobank nr. NL08 RABO 01 77 81 55 58

In 2015 is het educatieprogramma niet zo succesvol geweest. Er waren slechts enkele school
bezoeken, ondanks een grote PR actie en het benaderen met informatie pakketten van alle
scholen in de Stichtse Vecht. Om het educatie programma van het Vechtstreekmuseum meer
onder de aandacht te brengen bij de scholen is in 2015 met Kunst Centraal afgesproken dit
beter in te delen in het Kunst en Cultuurmenu dat Kunst Centraal opstelt voor de scholen.
Daarbij zijn wij goed ondersteund door de gemeente Stichtse Vecht, met name door mevr
Miriam van Gelder, beleidsadviseur Kunst en Cultuur, afdeling Ontwikkeling.
Dit heeft geresulteerd in een contract voor de komende schooljaren en we verwachten dan ook
een grotere toename van de scholen. Onze goed opgeleide groep educatiemedewerkers staan
te popelen deze groepen in het najaar te ontvangen.

7.2 Het educatieproject
Het voormalige museumproject ‘Buitenplaatsen aan de Vecht’ sloot goed aan bij de leerstof
van de groepen 7 en 8 en geeft een goed beeld van de Gouden Eeuw in de Vechtstreek. De
school krijgt een uitgebreide lesmand met een handleiding en historisch onderzoeksmateriaal
om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op hun bezoek aan het museum en is bovendien
zeer leerkrachtvriendelijk!
Tijdens het museumbezoek werken de leerlingen in opdrachtenboekjes en krijgen veel
informatie over hun leef- en woonomgeving. Ze maken kennis met het leven op een
buitenplaats in de Gouden Eeuw. De geschiedenis van deze periode wordt via dit project dicht
bij de belevingswereld van de leerlingen gebracht. Op een concrete en speelse wijze kweken we
hiermee historisch besef aan voor het prachtige en unieke erfgoed van deze mooie Vechtstreek.
Het project wordt telkens aangepast aan de lopende tentoonstellingen. Ook jongere kinderen
kunnen bij ons een aangepast programma krijgen. Met cultuuroverdracht kun je niet vroeg
genoeg beginnen!

7.3 Educatiemiddelen en plannen
Het Vechtstreekmuseum beschikt over historische kleding waar een aantal kinderen tijdens hun
bezoek in worden gehuld. De kleding is in 2014 aangevuld met een kostuum voor een
keukenmeid en een jongenskostuum uit de arbeidersklasse. Deze verkleedpartij is een grote
belevenis voor de leerlingen. In 2016 is het de bedoeling weer een uitbreiding van pruiken en
hoofddeksels realiseren. Voor kinderen die met hun begeleiders het museum bezoeken gaan
we komend jaar een kindvriendelijke route door het museum ontwikkelen.

8. PR/publiciteit
In 2015 is er gewerkt aan het formeren van een PR werkgroep. Begonnen is met een
eindverantwoordelijke voor de persberichten. Hierdoor hebben de persberichten een zelfde
toonzetting en uitstraling wat de leesbaarheid en herkenning ten goede komt. In 2015 zijn er
veel persberichten verspreid via de lokale en regionale pers, TV, websites en de agenda’s. De
naamsbekendheid van het Vechtstreekmuseum is daardoor toegenomen.
Voor Facebook is een ander lid van de PR werkgroep verantwoordelijk. Zij plaatst op de
Vechtstreekpagina veel berichten met leuke foto’s. Dat dit werkt blijkt wel uit het feit dat er op
deze wijze veel vrijwilligers zich hebben aangemeld. In 2016 wordt gestart met een
Facebookpagina speciaal voor het Vechtstreekmuseum.
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Eind van het jaar hebben we ons aangesloten, via het VVV, bij Izi Travel. Daardoor zijn we op de
app van Izi Travel vindbaar voor mensen die met hun smartphone op zoek zijn naar o.a.
interessante musea in het Gooi en de Vechtstreek. We hopen hiermee ook jongere bezoekers
aan te trekken.
Het was noodzakelijk om de website te vernieuwen. Hiermee zijn en blijven twee personen mee
bezig. We proberen de nieuwe website half maart gebruiksklaar te hebben. Tevens wordt het
mogelijk om via de website kaarten te reserveren en te betalen voor de veel rondleidingen die in
de verschillende tuinen in de Vechtstreek georganiseerd worden. Aan een eigen nieuwsbrief
wordt op dit moment nog gewerkt.
Voor de verspreiding van affiches en flyers is nu ook ’n vrijwilliger verantwoordelijk. Hiermee
hopen we de naamsbekendheid te vergroten en meer bezoekers uit de Vechtstreek te trekken.
Aan het team " Publiciteit "is ook een fotograaf toegevoegd. En is er een groep vrijwilligers die
ervoor gaat zorgen dat de VVV-post in het museum een succes wordt. De vrijwilligers zullen de
post beheren en tevens hun kennis overdragen aan de overige vrijwilligers.
Een aantal keren per jaar komt de Publiciteitsgroep bij elkaar om over hun vorderingen en
activiteiten te praten.

9. Collectie
De collectie van het Vechtstreekmuseum bestaat uit foto's, gravures, etsen, tekeningen (zoals
van omgeving en gebouwen), notariële akten, opgravingen en ambachtelijke voorwerpen. De
vastlegging dan de historische gegevens van de objecten en de waardering heeft continu onze
aandacht; ook wat in de toekomst gedigitaliseerd zal gaan worden.
Met de Historische Kring Maarssen, die gehuisvest is in hetzelfde gebouw, zal nagegaan worden
welke objecten zowel bij het Vechtstreekmuseum en Historische Kring aanwezig zijn en of
samenvoeging tot de mogelijkheden behoord.
De collectie bestaat onder andere uit objecten die afkomstig zijn uit de Oudheidkamer van de
voormalige gemeente Maarssen, objecten die door het museum aangekocht en/of als schenking
ontvangen zijn en objecten die lang- of kortdurig (o.a voor de wisseltentoonstelling) in
bruikleen zijn.
Eind 2015 is er met gemeente Stichtse Vecht een Uitvoeringsovereenkomst gesloten voor het
beheer en onderhouden van de binnenkunst van alle panden van de gemeente.
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10. Activiteiten overzicht en bezoekers aantallen.
De activiteiten en aantal bezoekers is in onderstaande tabel aangegeven.
Omschrijving

Activiteit en aantal ervan

Volwassenen

Bezoekers tijdens openingstijden

Jongeren < 7 jaar

Aantal in
2014

Aantal in
2015

1.519

1.218

Gratis toegang

33

15

Jongeren tussen 7 en 12

Laag tarief

103

45

Gratis op uitnodiging

Openingen en vieringen

263

137

Speciale weekenden

Museum en monumenten dagen

164

314

Rondleidingen groepen
in het museum

Groepsgrootte variërend; in 2015 16 en
in 2015 21,3

457

137

Rondleidingen
scholieren

Groepsgrootte gemiddeld 25

544

96

Statenjacht

6 maal aangemeerd

108

20

Rederijen

Voor partijen en Welfare groepen

3.773

3.505

Rondleidingen op de
lusthoven en tuinen

Voornamelijk Vreedenhoff, Nijenrode

134

222

Thema avonden met
presentatie en film

In 2014 2x film vondsten uit de Vecht.
In 2015 is film over Alderley Gekoock
continu vertoond voor bezoekers

92

Continu

7.190

5.809

Totaal aantal bezoekers
Note.

In 2015 was er een beperkte afname van het aantal bezoekers; maar t.o.v. van voorafgaande
jaren wel een flinke stijging. Dit was in 2011, 1.576, in 2012, 2.775 en in 2013, 1.909).
Het verloop van aantal volwassenen bezoekers over de maanden was als volgt.
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11 Financiële resultaten met toelichting
In onderstaande kolom zijn de resultaten van de twee laatste boekjaren aangegeven. Onder de
tabel de toelichting per rekeningnummer/post
Post

Omschrijving (de bedragen zijn in excl. BTW)

2014

2015

14.374

32.430

20 Kosten beheer en bestuur
Secretariaat, kantoor, bankkosten, abonnementen, telefoon,
website, en bestuurdersverzekeringen

2.885

3.692

30 Operationele kosten.
Vrijwilligersattenties, viering 20 jarig bestaan, inkoop boeken,
beheer en restauratie collectie, scholing en training,
verzekering collectie en inkoop koffie, gebak voor bezoekers.

9.805

7.139

40 Tentoonstellingskosten.
Inrichten tentoonstelling, kosten bruikleen, PR, flyers,
uitnodigingen, opening en verzekering bruikleen objecten

4.540

9.732

50 Overig zoals afschrijving en inkoop antiquariaat.

1.238

1.506

32.842

54.499

10.951

28.436

705

924

13.493

14.921

UITGAVEN
10 Kosten gebouw.
Huur, gas, elektriciteit, OZB, onderhoud, schoonmaak,
beveiliging en alarmering.

Totaal uitgaven
INKOMSTEN
60

Subsidies en sponsoring.

65

Rente, donaties en fooien

71/x

Exploitatie waaronder entreegelden, verkoop boeken, kaarten,
video's, antiquariaat

73

Arrangementen en bezoeken via rederijen.

8.507

8.300

74

Scholen educatie

1.088

226

76

Buitenverblijven/Lusthoven rondleidingen

584

1.195

80

Overig

0

500

Totaal inkomsten

35.328

54.499

Positief resultaat

2.487

0
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Toelichting per rekening nummer.
Post 10. Kosten gebouw.
Begin 2014 is de ruimte van het voormalig Drogisterij museum voor het museum ter
beschikking gekomen; destijds op verzoek van de gemeente om de tentoonstelling Vondsten
uit de Vecht te organiseren. Omdat deze ruimte de mogelijkheden voor het museum
aanzienlijk verruimde, is in 2015 het gebruik van deze ruimte definitief ter beschikking
gekomen. Dit heeft geleid tot een huurverhoging van € 16.036 en het aanpassen van de
ruimte om als museum te kunnen functioneren.
Met hulp van de vrijwilligers zijn intern het gebouw veel werkzaamheden verricht zoals
schilderen van wanden en vloeren. Voor vernieuwing verlichting, aanvulling van stoelen, tafels,
kast, een stofzuiger waren de kosten € 3.420. Tevens zijn de energiekosten gestegen van €
1.991 naar € 3.808.

Post 20. Kosten beheer en bestuur.
In 2015 zijn veel meer uren gemaakt op onbezoldigde basis. Wel zijn de kantoorkosten
verhoogd door zelf meer afdrukken voor posters en flyers te maken.

Post 30. Operationele kosten.
In 2014 werd het 20 jarig bestaan gevierd met een extra boottocht en vieringen met
vrijwilligers en genodigden; vandaar waren deze kosten hoger dan in 2015.

Post 40. Tentoonstellingskosten.
Dit jaar werden de 2 eerder genoemde wisseltentoonstellingen georganiseerd. Voor de
tentoonstelling Van alderley Gekoock is een film gemaakt en werden tablets gehuurd; samen
voor een bedrag van € 2.465.
Verder werden meer flyers en posters gemaakt voor de PR. Voor beide tentoonstellingen
werden ook speciale boekjes gemaakt die deels verkocht en deels gratis verstrekt werden.

Post 60. Subsidies en sponsoring.
De jaarlijkse structurele subsidie van de gemeente Stichtse Vecht is vervallen. Nu wordt wel
voor de eerst komende 3 jaren, ten behoeve van het het continueren van het museum, een
groot deel van de te betalen huur als versterking voor het museum in het vooruitzicht gesteld.
Subsidie is ontvangen van Stichting Spaarbank Breukelen, Prins Bernhard cultuurfonds,
Cultuurfonds Stichtse Vecht, kf Hein fonds en P.W. Janssen's Friesche Stichting. Verder zijn wij
veel dank verschuldigd aan de VAR voor de vele advertenties, publicaties en artikelen die
geplaatst zijn in de huis en huis krant van de VAR en op de website http://www.varnws.nl .
Deze sponsoren willen wij hierbij nogmaals hartelijke danken omdat zonder aanvullende
financiële bijdrage exploitatie van het museum uitgesloten is.

Post 70x. Exploitatie waaronder entree gelden, verkoop boeken, kaarten, video's en
antiquariaat. Een kleine afname t.o.v. 2014 door het geringer aantal bezoeken.

Post 73. Arrangementen o.a. met rederijen.
T.o.v. het 2014 een kleine vermindering. Activiteiten zijn erop gericht om dit via
busarrangementen in 2016 te verbeteren.
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Post 74. Educatie, bezoek van scholen.
Bezoeken van scholen worden mede georganiseerd met Kunst Centraal. Omdat in 2015 door
Kunst Centraal geen contracten met scholenheeft afgesloten, zijn enkele scholen door het
museum direct benaderd. Dit heeft nog een kleine bijdrage opgeleverd.
In 2015 is er in overleg met het museum, de gemeente Stichtse Vecht en Kunst Centraal
nieuwe afspraken gemaakt voor het jaar 2016 om weer een groot aantal leerlingen van
scholen te kunnen ontvangen.

Post 76. Rondleidingen op de lusthoven en buitenplaatsen..
Zoals in hoofdstuk 6 is omschreven, waren er in 2015 meer rondleidingen. VreedenHoff heeft
altijd veelbelangstelling en in 2015 zijn de rondleidingen bij Nijenrode toegevoegd aan de
rondleidingen die door het museum georganiseerd worden.
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