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1. Inleiding.
Evenals in vorige jaren wordt in dit jaarverslag van de Stichting Vechtstreekmuseum
door het bestuur beschreven welke activiteiten in 2016 door de vrijwilligers van het
museum zijn uitgevoerd. Het museum werkt volledig met vrijwilligers en kent geen
betaalde krachten.
De groep vrijwilligers bestaat uit bestuursleden, ondersteuners van het bestuur,
gastvrouwen en -heren, gidsen, educatieve medewerkers en facilitaire medewerkers
waaronder de “klusgroep”.
In totaal werkt het museum met een bezetting van rond de 65 medewerkers. Allemaal
gemotiveerde mensen, die bereid zijn veel energie in het Vechtstreekmuseum te
steken. Voor hen betekent het museum, naast een zinvolle invulling van de
beschikbare tijd, ook een maatschappelijke invulling en betrokkenheid. Het bestuur is
van mening dat het museum naast een culturele taakinvulling ook een
maatschappelijke taak heeft in de gemeente. Die taak wordt onder andere ingevuld
door het beschikbaar stellen van (vergader)ruimte aan verschillende maatschappelijke
en charitatieve instellingen.
In 2016 is het museum grondig verbouwd. Voornaamste onderdeel daarvan was dat
het oude, zeer kleine, Vechtstreekmuseum en het voormalig Drogisterijmuseum
verbouwd werden tot één grote ruimte, waar de tentoonstellingen, gerelateerd aan
het historisch erfgoed van de Vechtstreek, veel beter dan voorheen tot z’n recht
komen. Door de vondst van asbest werd die verbouwing helaas zeer vertraagd en het
resultaat was dat het museum pas in mei haar deuren voor het publiek kon openen
met een tentoonstelling over de Theekoepels. In september werd nog een
wisseltentoonstelling over de Maarssense kunstenaar Willem van Leusden geopend.
In het jaarverslag 2015 werden de afspraken met de gemeente verwoord.
Uitgangspunt daarvan was dat het Vechtstreekmuseum een prominente plaats in de
gemeente kan behouden die het verdient, maar ook dat voor de gemeente een aantal
belangrijke zaken konden worden gerealiseerd.
De volgende punten werden in 2016 gerealiseerd:
a. Het museum is door de verbouwing ruimer, praktischer en groter van opzet
b. De toiletfaciliteiten, ten behoeve van de pleziervaart, zijn gerealiseerd
c. Het beheer van de kunstcollectie van de gemeente in de gemeentehuizen is aan
het museum opgedragen, een deel daarvan is in 2016 gerealiseerd en zal in het
eerste halfjaar van 2017 worden geëvalueerd.
d In het museum is een VVV post ingericht. Het bestuur wil na afloop van 2017
evalueren welke bijdrage deze VVV post heeft opgebracht.
e. In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de museumcertificering om het
predicaat Geregistreerd museum te behalen. Onderdeel van de voorbereidingen
was de introductie en het onderschrijven de Governance Code en de introductie
van de Ethische Code van de Museumvereniging. De reeds uitgevoerde pre-toets
in 2016 was positief. Het ligt in de bedoeling na het registeren bezoekers met een
Museumkaart te kunnen ontvangen.
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Het bestuur bedankt gemeente Stichtse Vecht voor de positieve en constructieve
besprekingen. Wij hebben met name veel steun ondervonden van wethouder P. de
Groene en de verantwoordelijke ambtenaren Mevr. M. van Gelder en de heer G.J.
Leunenberg.
Ook heeft de gemeente, als eigenaar van het pand van het museum, een belangrijke
positieve rol gespeeld bij het asbestprobleem, door adequaat in te spelen op die
problematiek en ons daarbij de juiste ondersteuning te geven.

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 - Museum Maarssen- is per 1 januari 2012 aangepast in
Vechtstreekmuseum toen de gemeente Maarssen opging in de nieuw gevormde
gemeente Stichtse Vecht. Dit tijdstip was het uitgelezen moment om het museum de
naam te geven waarvoor het staat, namelijk voor de gehele Vechtstreek.
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. 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 de buitenplaats Goudestein.
Vanaf eind 2013 heeft het museum, naast de eigen kleine tentoonstellingsruimte, de
beschikking over de ruimte van het voormalige Drogisterij Museum. Door een
drastische verbouwing in 2016 is er nu sprake van één museum met één
bezoekersingang en een tentoonstellingsruimte waar we veel meer dan voorheen
objecten kunnen tentoonstellen.
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Naast de verbouwing is, rekening houdend met onze beperkte middelen, een begin
gemaakt met de “opfrissing” van het museum.
Het bestuur is van plan om begin 2017 hiermee verder te gaan en zo jaarlijks
verbeteringen aan de binnenzijde van het gebouw te realiseren.
De gemeente heeft, als eigenaar van ons pand, de buitenzijde van het gebouw fors
aangepakt. Die buitenzijde ziet er daardoor nu weer prima uit.

De buitenzijde heeft 3 maanden in de steigers gestaan tot zelfs aan de opening van de nieuwe
tentoonstelling begin mei. Het schuurtje werd door vrijwilligers van het museum geheel vernieuwd.

Een onderdeel dat nog wel de nodige aandacht verdient is de isolatie en in het
bijzonder van het dak om hiermee de energiekosten te verlagen en de airconditioning
voor de opslag van de collectie te verbeteren. Met de gemeente; de eigenaar van het
gebouw, zal dit aspect worden besproken.

2.3. Vrienden van het Vechtstreekmuseum
In 2016 is deze stichting van start gegaan met een nieuw bestuur en met meer actieve
werving. Medio 2016 zijn ook aparte flyers gemaakt waarmee men zich kon
aanmelden. Ook kon men zich natuurlijk via de website aanmelden.
Aan het eind van 2016 had de stichting 40 vrienden.
In december is er een speciale vriendenbijeenkomst georganiseerd waarbij een bezoek
aan de Buitenplaats Goudestein werd gebracht.
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3. Organisatie en beheer.
3.1. Bestuur.
In 2016 hebben een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Hans Ringeling
(voorzitter), Fred Westra (vice-voorzitter) en Wil Keurentjes (secretaris) traden af.
Functie vice-voorzitter is vervallen.
Het bestuur was aan het einde van 2016 uit de volgende 5 personen samengesteld:
- Voorzitter

: Johan Tiller

- Secretaris

: Bert Appeldoorn

- Penningmeester

: Ad van Dongen (tijdelijk collectie gemeentehuizen)

- Educatie en Gidsen.

: Rozsi Beumers-Pol

- Communicatie, Marketing,PR

: Ad Maaswinkel

- Collectie en Tentoonstellingen : Vacant
- Personele Zaken

: Vacant

- Facilitaire Dienst

: Vacant (kan ook een ondersteunende functie zijn)

De functies Collectie en Tentoonstelling, Personele Zaken en Facilitaire Zaken waren
aan het einde van het verslagjaar nog vacant. Die taken in die functies werden door de
andere bestuursleden waargenomen.
De belangrijke taak voor de organisatie van de tentoonstellingen berustte bij een
werkgroep onder leiding van bestuurslid Rozsi Beumers-Pol.
Andere gebeurtenissen zoals museum- en monumentendagen, werden georganiseerd
door de daarvoor ingestelde werkgroepen.
Voor het goed functioneren van de organisatie en bestuursleden te assisteren zijn een
aantal vacatures voor ondersteunende functies essentieel, zoals voor;
- Secretariaat (secretariële ondersteuning/archiveren/administratie),
- Educatie (educatiemedewerkers en gidsen)
- Communicatie, marketing, PR (PR, publiciteit, marketing, facebook, website),
- Collectie (voor collectie beheer, administratie bruiklenen, Adlib).
- Tentoonstellingen (organiseren en inrichten tentoonstellingen)
- Personeelszaken (aansturing gastvrouwen/ –heren en samenstellen rooster),
- Facilitaire Dienst (ondersteuning , begeleiding klusgroep, coffee corner/horeca)
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3.2. Samenwerking met partners
De Historische kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen, het Oudheidkundig
Genootschap Niftarlake, Gilde Stichtse Vecht zijn natuurlijke partners. De contacten
zijn wisselend geweest. De samenwerking met de HKM (Historische Kring Maarssen)
was gezien het karakter van de tentoonstellingen het meest intensief, waarbij nog
komt dat HKM en het museum in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest..
Het Vechtstreekmuseum is aangesloten bij Stichting Vechtsnoer om samen met
andere organisaties te werken aan het delen van kennis en ervaring en aan
gezamenlijke belangenbehartiging.
Met het Streekmuseum Vredegoed is een overleg gestart om te zien of gezamenlijk
evenementen kunnen worden georganiseerd.
Fotoclub Loenen was in meerdere opzichten een belangrijke partner in 2016. Zo werd
samen gewerkt op de Monumentendag, werd een gezamenlijk avond georganiseerd
voor de Tuineigenaren langs de Vecht, van wie de tuinen onderwerp van fotografie
waren. Ook was de fotoclub als bijvangst van het project Binnenkunst verantwoordelijk
voor de foto’s van de kernen van Stichtse Vecht, die de kamer van de burgemeester
sieren.
Andere -maatschappelijke- partners werden facilitair ondersteund. Zo kon de
Lionsclub de eerste Abrona-sloepentocht organiseren en werd de Afdeling Welzijn
bijgestaan bij de organisatie van de TOP-bijeenkomst. Deze bijeenkomst was op 20
december in het Vechtstreekmuseum.

4. Vrijwilligers.
4.1 Bijeenkomsten vrijwilligers
De gastvrouwen/gastheren, educatieve medewerkers en gidsen zijn in 2016 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 een eindejaarsbijeenkomst en een gezamenlijk uitje, waar we als bestuur tot
uitdrukking willen brengen dat de inzet van onze vrijwilligers zeer wordt gewaardeerd.
In 2016 waren de reserves door de verbouwing zodanig ingeteerd dat het jaarlijkse
uitje en de eindejaarsbeloning op het spel stonden, ware het niet dat wij van de
Rabobank in het kader van hun programma “Helden om de Hoek” , een
vrijwilligersprogramma, tweeduizend euro kregen dat we vervolgens geheel aan de
vrijwilligers mochten besteden. Daardoor konden we ons jaarlijkse uitje organiseren
naar het Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur, waar we aan de vrijwilligers
een lunch hebben aangeboden.
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Gezellig samenzijn tijdens de lunch in Terschuur

Een schoolklasje van toen

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst hebben we aan de medewerkers een bescheiden
eindejaarspakket kunnen uitreiken. Deze bijeenkomsten, waarbij waardering hoog in
het vaandel staat, zijn ook erg belangrijk voor het contact onderling omdat de
vrijwilligers, die in rooster werken, elkaar anders niet 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 in Winkelcentrum Bisonspoor te Maarssen. Daarnaast zijn we
eenmaal te gast geweest in de bibliotheek in Maarssenbroek waar kandidaten zich
konden melden voor nadere informatie.
Ook hebben we deelgenomen aan de bijeenkomsten van de Vrijwilligerscentrale waar
vrijwilligers werden geworven genaamd TOP bijeenkomst.
De VAR heeft medewerking verleend door tweemaal redactionele artikelen te plaatsen
waar we geïnteresseerden oproepen om bij ons te solliciteren. als vrijwilliger.
In 2016 zijn 24 sollicitatiegesprekken gevoerd met nieuwe kandidaten voor een
vrijwilligersfunctie. Daar zijn 19 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 werden. Daarnaast werden we geconfronteerd met het overlijden
van twee medewerkers.
Per 31 december waren er 63 vrijwilligers geregistreerd bij het museum. Hiervan zijn
er 5 die een bestuursfunctie vervullen. Daarnaast zijn er 12 vrijwilligers genoteerd die
werkzaam zijn in ondersteunende functies*. De overige functies betreffen gastvrouw
en –heer, gids en educatiemedewerker
In onderstaande grafiek geeft een overzicht van de leeftijdscategorie van de
vrijwilligers
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Een groot aantal vrijwilligers vervult een dubbele functie. Dat wordt in onderstaande
kolom aangegeven.
Bestuur

Ondersteunend

Gastvrouw
/ heer

Gids

Educatie
medewerker

5

12*

41

16

14

* Administratie dienstrooster, onderhoud tuin, collectiebeheer, technische dienst,
secretariaat, automatisering/web beheer en facilitaire dienst.
Voor de vacatures in het bestuur en vrijwilligersbestand wordt verwezen naar
hoofdstuk 3.1.

4.4 Interne nieuwsbrieven.
In 2016 verschenen 12 interne nieuwsbrieven, de maandelijkse nieuwsbrief die in de
derde week van de maand verschijnt na de maandelijkse bestuursvergadering. 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. Via de
Nieuwsbrief werd ook de Ethische Code bij de medewrekers geïntroduceerd.

4.5 Antiquariaat en winkel.
Eind 2016 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 was in het verslagjaar lager dan verwacht. Voor 2017 zal daarom
het assortiment in de winkel uitgebreid worden met andere artikelen met of zonder
Vechtstreekmuseum logo, zoals pennen, tassen, kindermuseumboeken etc.
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 de
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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. Om de verkoop via het antiquariaat uit te breiden wordt begin 2017 een
grotere boekenkast geplaatst om meer boeken en deze ook overzichtelijk te koop aan
te bieden.

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.
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5. Tentoonstellingen.
5.1. Tentoonstelling 1 ‘Theekoepels, Herstellen is behouden
In deze tentoonstelling werden vele koepels, uit de regio van de Vecht, getoond en
beschreven, zowel in maquettevorm, als in olieverf, aquarel en ets. Ook enkele
historische, inmiddels verdwenen koepels kregen aandacht. Er was ook een speciale
kinderhoek met een speciaal ontworpen puzzel van deze koepels. De koepels waren
vanaf de zeventiende eeuw vermaard bij vele buitenplaatsen langs de Vecht.

Bij de opening op 12 mei stond het gebouw nog in de steigers

Theekoepels zijn romantische, historische tuinelementen behorend bij buitenplaatsen,
veelal uit de 18e eeuw. De naam dekt niet helemaal de lading en is eigenlijk een
misvatting: even zo vaak dronk men hier wijn, cognac of een ander drankje. Het was
niet alleen een plek om in de vrije tijd iets te drinken, maar er werden dingen gedaan
zoals musiceren, lezen en schrijven, een pijpje roken en een spelletje spelen.
De historie van de koepels beslaat meer dan vier eeuwen. Oorspronkelijk waren ze
meestal van hout, voorzien van speciale verftechnieken, wat heel onderhoudsgevoelig
was. Dat verklaart ook het feit dat er vele verloren zijn gegaan. Gelukkig hebben veel
eigenaren van buitenplaatsen hun theekoepels in de 20e eeuw gerestaureerd of
opnieuw opgebouwd en ze zo, als belangrijk cultureel erfgoed behouden.
Dit jaar werden er in het Vechtstreekmuseum ook tweemaal de lezing Theekoepels in
de Vechtstreek gegeven door de kunsthistoricus Wim Meulenkamp, auteur van het
boek “Theekoepels en Tuinhuizen in de Vechtstreek”
Deze lezing ging in op de sociaal-culturele betekenis van deze bouwwerken, hun relatie
met de omgeving, het herstellen van koepels, het verplaatsen ervan en ook hun
architectonische schoonheid.
Voor deze tentoonstelling is een speciale verjaardagskalender uitgebracht over het
thema "Theekoepels"
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Opstelling van manquettes in het museum

De Theekoepels werden bij de buitenplaatsen zodanig geplaatst dat men goed kon
kijken naar de omgeving met hun passanten maar ook bekeken kon worden als etalage
van Hollands welvaren
Gedurende het jaar werden er twee koepelfietstochten georganiseerd, waarbij een
zestal theekoepels bezocht kon worden en men ter plaatste de sfeer van vroeger kon
proeven en genieten van het uitzicht .De geschiedenis van de koepel werd verteld door
onze gidsen, die daar met hun partners de dag hebben doorgebracht

5.2. Tentoonstelling 2 Zicht op Maarssen - Etsen en schilderijen van Willem
van Leusden"

Bij de opening werd het maken van etsen gedemonstreerd door Hans van Bemmel met
een etsapparaat van het Grafisch Atelier Maarssen..
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Willem van Leusden (1886-1974) woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in
Maarssen. Op 25 september 2016 was het 130 jaar geleden dat Willem van Leusden
werd geboren in Utrecht.
Om zijn geboortejaar te herdenken, organiseerde het Vechtstreekmuseum vanaf
oktober een expositie om zijn prachtige etsen en enkele van zijn fantasieschilderijen
als gids langs bekende en minder bekende plekken in Maarssen en omgeving te tonen.
Voor velen was het een unieke kans om niet eerder vertoonde etsen uit particuliere
collecties te zien.

Dubbel zelfportret van de kunstenaar

Gezeten voor ezel in een kamer met afgebrokkelde muren; bevrijding van Nederland

Op 23-jarige leeftijd kwam hij in Maarssen wonen, eerst op kamers aan de Zandweg en
de rest van zijn leven op Mariënhof aan de Diependaalsedijk, op een steenworp
afstand van het Vechtstreekmuseum. Hij ontwikkelde zich tot een gevierd kunstenaar,
beroemd om zijn etsen en gewaardeerd om zijn veelzijdige schilderwerk.
Tijdens deze tentoonstelling waren er in het Vechtstreekmuseum workshops over
portrettekenen met als titel ‘In de schaduw van Willem van Leusden’.
Tijdens de workshop werd eerst goed gekeken naar de portretten van Van Leusden
van de expositie om vervolgens met potlood, houtskool, inkt en papier aan de slag te
gaan. Deze workshop was zowel voor beginners als gevorderden.
Het was een goede gelegenheid om evenals al eeuwen lang schilders en tekenaars
hebben gedaan om de fijne knepen van het vak te leren van hun voorgangers.
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6. Rondleidingen en nevenactiviteiten.
6.1 Rondleidingen op de buitenplaatsen.
Rondleidingen werden er in 2016 vanuit het Vechtstreekmuseum georganiseerd op
buitenplaats VreedenHoff te Nieuwersluis, in de kasteeltuin van Nijenrode te
Breukelen, in de Ridderhofstad Gunterstein te Breukelen en dit jaar voor het eerst in
de buitenplaats Goudestein. Goudestein is nu het gemeentehuis van de gemeente
Stichtse Vecht en is gelegen naast het Vechtstreekmuseum.

Op buitenplaats VreedenHoff schonk de eigenaar
dhr Lisman dit jaar extra aandacht aan de theekoepel op zijn buitenplaats.

Gezellig momentje en herbeleving in de theekoepel
van VreedenHoff tijdens de theekoepelroute

Tijdens de rondleidingen in de tuin van Nyenrode Business Universiteit kon men
tevens de daar gehouden tentoonstellingen bezoeken. In 2016 waren er 2
tentoonstellingen namelijk: Hartslag en vervolgens Woman of the World.
Ridderhofstad Gunterstein werd bezocht met de fietsboot vanaf het
Vechtstreekmuseum. Voorafgaande werd In het museum eerst een rondleiding met
een lunch verzorgd.
In 2016 waren er voor het eerst ook rondleidingen in de Goudestein nadat dit pand
geheel gerenoveerd en opnieuw ingericht was. Voor Goudestein werd gebruik
gemaakt van een selectie van de schilderijen uit gemeentelijke panden van de
voormalige gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen.
De selectie van schilderijen en het inrichten werd uitgevoerd door vrijwilligers van het
Vechtstreekmuseum. Bij de selectie van de schilderijen werd erop gelet dat evenredig
gekozen werd uit de 3 gemeenten.
Als voorbeeld, het hieronder afgebeeld dorpsgezicht uit voormalig gemeentehuis
Beek en Hof te Loenen .
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Dorpsgezicht op Nigtevecht, olieverf op doek van E.R.D Schaap

Presentatie van Hans van Bemmel in
de trouwzaal van Goudestein

Gezien de grote belangstelling voor de rondleidingen van bezoekers uit de regio en
ook van daarbuiten en uit het buitenland, zullen rondleidingen, lezingen en workshops
in 2017 weer georganiseerd worden door het Vechtstreekmuseum . Goed om te
vermelden dat in 2017 ook de tuinen van Buitenplaats Vechtoever te bezoeken zijn.

6.2 Nevenactiviteiten.
Het museum organiseert een groot aantal, financieel noodzakelijke, nevenactiviteiten.
Zo worden er sinds 2015 jaarlijks een aantal workshops georganiseerd met de titel
"Stoffeer uw eigen antieke of brocante stoel"in het Vechtstreekmuseum.
Deze workshops worden gehouden onder leiding van een zeer ervaren design polster.
Na de driedaagse workshop neemt de deelnemer de op te knappen stoel geheel
gerenoveerd weer mee naar huis. De stof kan zelf gekocht worden maar er kan ook een
keuze gemaakt worden op de startbijeenkomst van de workshops (zie foto)

Ook werden er eendaagse workshops genaamd: "Maak uw eigen footstool"
georganiseerd. In één dag maakt de deelnemer dan een eigen footstool. Een mooi kado
voor bijvoorbeeld de kerstdagen. De belangstelling voor de workshops is dermate groot
dat we voor 2017 wederom een aantal workshops gepland hebben.
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7. Educatie in en van het Vechtstreekmuseum.
Educatie voor de schooljeugd vormt een van de belangrijkste activiteiten in ons
museum. In 2016 hebben weer veel schoolklassen de weg naar ons museum
gevonden. Door de hernieuwde samenwerking met Kunst Centraal, waarbij ook van
gemeentezijde Mevr. M. van Gelder een belangrijke rol heeft gespeeld, werd het
‘Buitenplaatsenprojekt’ weer in het Cultuurmenu opgenomen.
Ook scholen, die niet aangesloten zijn bij Kunst Centraal, hebben door gebruik te
maken van onze zeer leerkrachtvriendelijke lesmanden, een bezoek aan ons gebracht.
De reacties waren altijd lovend en de leerlingen enthousiast! Ook van de nieuwe
‘Kinderroute’ is vaak gebruik gemaakt.

7.1. Educatie projekten
Naast het vaste ‘Buitenplaatsenprojekt’ hebben we dit jaar een speciale ‘Kinderroute’
door het museum ontwikkeld. Deze route is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
Door het symbool van een Huydecoper afbeelding te zoeken komen de kinderen bij
het zoeken allerlei doe- en kijkopdrachten tegen. Voordat ze aan deze route beginnen
verkleden de kinderen zich in een aantal onderdelen van historische kleding; zie
onderstaande foto.

Na afloop van de route en het invullen van een vragenlijst konden ze een opgraving
doen in een speciaal voor dit doel ontworpen kist.
Wij van het museum vinden het belangrijk om de jeugd bij het cultureel erfgoed van
Stichtse Vecht te betrekken. Jong geleerd is oud gedaan! is ons motto.
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7.2. Educatiemedewerkers en gidsen.
Gidsen en educatiemedewerkers zijn gemotiveerde vrijwilligers die iets meer, of iets
anders willen doen dan alleen maar gastvrouw of gastheer zijn. Zij krijgen een
opleiding in ons museum. Er worden informatiemappen gemaakt die over onze
collectie en de historie van de Vechtstreek gaan.
Ook voor onze tentoonstellingen worden infomappen gemaakt over die specifieke
onderwerpen die met een nieuwe tentoonstelling te maken hebben. We verwachten
van hen dat zij deze goed bestuderen.
Er worden avonden georganiseerd met speciale gastdocenten. Na enige keren
meegelopen te hebben met ervaren gidsen en/of educatiemedewerkers leggen zij een
proeve van bekwaamheid af. Daarna kunnen ze zelfstandig aan de slag.

7.3. Educatiemiddelen
We beschikken over vier lesmanden die belangstellende scholen bij ons kunnen lenen.
Daarin zit alle informatie, en onderzoekmaterialen die de kinderen nodig hebben om
zich goed voor te bereiden op hun bezoek aan het museum.
Tijdens het museumbezoek worden twee leerlingen in historische kleding gehuld,
compleet met pruiken en schoeisel. Een zeer leerzaam onderdeel. Daarna lopen de
leerlingen m.b.v. een opdrachten boekje een bepaalde route door het museum en
buiten een historische wandeling. Elk groepje bestaat uit max. 5 leerlingen en wordt
begeleid door een educatiemedewerker.
Omdat het museum bij elke nieuwe tentoonstelling een andere indeling krijgt en er
andere onderwerpen aan de orde zijn, worden deze routeboekjes voortdurend
aangepast.
Alles wat we nodig hebben wordt door onszelf gemaakt en ontwikkeld. Het zou heel
prettig zijn als we voor deze voortdurende activiteiten professionals zouden kunnen
inhuren om ons met raad en daad bij te staan. Ook het aanschaffen van meer
historische kleding staat allang op ons verlanglijstje.
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8. PR, publiciteit en marketing.
Aan de publiciteit is veel aandacht besteed om de naamsbekendheid en het aanbod
van het Vechtstreekmuseum bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.
Om dit te realiseren zijn er:
- nieuwe brochures, posters en flyers gemaakt van beide tentoonstellingen, die op
meer dan 150 adressen zijn afgeleverd.
- bij elke activiteit persberichten naar 35 adressen in de media gestuurd waardoor
zowel in geschreven media als op internet goede informatie bij het publiek
terecht kwam.
- interviews met kranten en andere media zoals RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht
gehouden.
- maandelijks nieuwsbrieven gepubliceerd waarbij inmiddels meer dan honderd
geïnteresseerden bereikt worden

9. Collectie.
De collectie bestaat uit objecten afkomstig uit de oudheidkamer van de voormalige
gemeente Maarssen, uit bruiklenen en aangekochte nieuwe objecten. Voor de
vastlegging van de collectie wordt gebruik gemaakt van het administratie systeem Adlib.
Het bestaande collectieplan is aangepast om een geüpdate document te hebben voor
de museumcertificering en om criteria te hebben;
- voor het bepalen welke objecten verzekerd moeten blijven en tegen welke waarde
- welke objecten behouden of afgestoten kunnen worden.
Verder is een begin gemaakt met het fotograferen en digitaliseren van de collectie.
Met de Historische Kring Maarssen, die een ruimte heeft in hetzelfde gebouw, is
regelmatig overleg over intensievere samenwerking.
De voortgang van de collectie werkzaamheden is afhankelijk van het aantal vrijwilligers.
Momenteel zijn er twee nieuwe vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen en wij
hopen daarom in 2017 een slag te maken om aan de collectie voldoende aandacht te
schenken. Ook is dit belangrijk om meer tentoon te kunnen stellen uit onze eigen
collectie, zoals dit jaar met de Willem van Leusden tentoonstelling.
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10. Overzicht activiteiten 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
2016

Aantal in
2015

729

1.218

Gratis toegang

8

15

Jongeren van 7 - 12

Laag tarief

31

45

Rondleidingen groepen
in museum

Groepsgrootte variërend; maar is
gemiddeld 19

409

137

Gratis op uitnodiging

Openingen en vieringen

343

137

Speciale dagen

Museum en monumenten dagen

398

314

Rondleidingen
scholieren

Groepsgrootte gemiddeld 25.
In 2016 19 groepen

395

96

Rederijen/ statenjacht

Voor groepen via de Vecht

77

3.525

Fietstocht

Langs de theekoepels

13

Rondleidingen op de
buitenplaatsen.

VreedenHoff (7 *) , Nijenrode (14 *) ,
Goudestein (4*) en Gunterstein (1*)

384

Thema avonden met
presentatie en film

2016 Lezing Theekoepels en
overige bijeenkomsten

177

Workshops

Stoel bekleden 4 workshops
Portrettekenen 1 workshop

34

Totaal aantal bezoekers

2998

222

5.809

De tentoonstelling in 2016 trok minder bezoekers dan in de voorafgaande jaren.
Het verloop van aantal volwassenen bezoekers over de maanden in de jaren 2014,
2015 en 2016 was als volgt. In juni, juli en augustus zijn de meeste bezoekers te tellen
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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.
Rek.nr

Omschrijving (de bedragen zijn excl. BTW)

2016

2015

UITGAVEN
10

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

39.833

32.430

20

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

3.213

3.692

30

Operationele kosten.
Vrijwilligersattenties, beheer en restauratie collectie,
scholing en training, verzekering collectie en inkoop voor
winkelverkoop en coffee corner.

8.189

7.139

40

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

5.696

9.732

50

Overig zoals workshop en afschrijving (n 2015 alleen)

1.042

1.506

57.972

54.499

23.800

28.436

870

924

Winkelverkoop en Coffee corner

4.748

7.538

72

Museum bezoekers.

5.072

6.767

73

Arrangementen en bezoeken via rederijen.

1.192

8.300

74

Scholen educatie

778

226

76

Rondleidingen op buitenplaatsen

3.423

1.195

77

Zaalverhuur en workshops

4.552

616

80

Incidenteel en overig

13.568

500

Totaal inkomsten

58.003

54.499

31

0

Totaal uitgaven
INKOMSTEN
61/2

Subsidies en sponsoring.

63/4

Rente, donaties en fooien

71/1,5

Positief jaarresultaat
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BALANS 2016

Activa
Eigen collectie
Voorraad goederen
Financiële middelen
Nog te ontvangen (incl BTW)
Totaal Aktiva

€
Passiva
33.740 Vermogen Eigen Collectie
1.820 Vermogen
24.410 Nog te betalen
18.717 Positief jaarresultaat

€
33.740
44.452
464
31

78.687

78.687

Totaal Passiva

Toelichting per rekeningnummer/post.
Post 10. Kosten gebouw.
In 2016 waren er 2 grote verbouwingen. De grootste verbouwing betrof de inrichting
van toiletten en een douche voor de passanten die varen over de Vecht. Deze ruimte
is via een binnendeur gedurende de openingstijden ook voor museumbezoekers
beschikbaar. Buiten de openingsuren van het museum is de ruimte toegankelijk via
een buitendeur. Deze deur moet voor toegang nog wel voorzien worden met een
automaat voor het lezen van speciale kaarten met een toegangscode.
De tweede verbouwing betrof het doorbreken van de muren tussen het kleine
museum en de ruimte van het voormalige drogisterijmuseum met de restauratie van
de vloeren en wanden, het vernieuwen van de brandmeld- en inbraakinstallatie en de
verlichting.
De planning van deze werkzaamheden was van begin januari tot medio maart.
Gelijktijdig vond een grote restauratie plaats van de buitenmuren en de kozijnen.
Tijdens deze verbouwing werd er asbest ontdekt waardoor de ruimte een bepaalde
periode tijd niet toegankelijk was. Het gevolg van de grote asbestschoonmaak was dat
de opening van het museum werd uitgesteld tot begin mei. Dit heeft wel effect gehad
op het aantal bezoekers
De kosten voor de inrichting van de toiletten (€ 35.000 incl BTW) en douches werden
betaald door de gemeente.
Voor de interne verbouwing ( € 29.000 incl BTW) werd de beschikbare reserve
aangewend en er was een bijdrage van € 10.000 van de Vrienden van het
Vechtstreekmuseum.
De vrijwilligers van het museum hebben zeer veel werkzaamheden verricht waarvan
de grootste klus is het verrichten van al het schilderwerk van wanden en vloeren.
Zonder deze geweldige onbezoldigde bijdrage zou de verbouwing met de beschikbare
financiële middelen niet mogelijk zijn geweest.

Post 20. Kosten beheer en bestuur.
In het verbouwingsjaar 2016 zijn besparingen doorgevoerd, zoals voor het beëindigen
van de aansprakelijkheidsverzekering omdat deze verzekering valt onder de algemene
vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Pag. 21/23
Stichting Vechtstreekmuseum – Diependaalsedijk 19b – 3601 GH Maarssen.
Tel: 03 46 55 44 40– info@vechtstreekmuseum.nl – www.vechtstreekmuseum.nl.
KvK nr. 41187177 BTW nr 803746829 Rabobank nr. NL08 RABO 01 77 81 55 58

Het plan is om in 2017 het museum te laten registreren om aan de museum
certificering te voldoen. De pre-toets (€ 250) was positief.

Post 30. Operationele kosten.
In 2016 is de website van het Vechtstreekmuseum geheel vernieuwd en geschikt
gemaakt voor social media zoals smartphones.
De kosten voor het bouwen van de website bedroeg € 2675 wat een verklaring is van
de lichte stijging in 2016.

Post 40. Tentoonstellingskosten.
In 2016 werden er 2 wisseltentoonstellingen georganiseerd (zie hoofdstuk 5). Voor de
tentoonstelling Theekoepels kon gebruik gemaakt worden van veel
beschikbare/geleende objecten. Voor de 2de tentoonstelling over de schilder/etser
Willem van Leusden werd voor het grootste deel gebruik gemaakt van objecten uit
eigen collectie. De totale tentoonstellingskosten waren hierdoor lager dan in de
voorafgaande jaren.

Post 50. Incidentele en overige kosten.
In 2016 waren er 4 verschillende workshops van 4 dagen voor het bekleden van
stoelen. De workshop was gedurende de hele dag met tussendoor een lunch. De
aangegeven kosten waren voor de lunch, de begeleider en aanschaf materiaal. De
inkomsten van deze workshop zijn te vinden in de tabel onder kostenplaats 77.

Post 60. Subsidies en sponsoring.
Op basis van een business plan van het museum heeft de gemeente Stichtse Vecht tot
en met 2018 een subsidie ter versterking van het museum toegezegd. Dit kan gezien
worden als een bijdrage aan de kosten voor de huur die aan de gemeente voldaan
moet worden.
Subsidie werd toegekend door het Prins Bernhard cultuurfonds, het Cultuurfonds
Stichtse Vecht, het kf Hein fonds en door de Rabobank. Van de Rabobank werd €
2.000 ontvangen als prijs ter gelegenheid van de fusie van 2 Rabo banken (Hilversum
en Gooi).

Post 71/1,5 Winkelverkoop en coffee corner.
Deze inkomsten komen uit de verkoop van boeken (zowel aangekocht, in consignatie
als van het antiquariaat). Verder van de zogenaamde Coffee Corner voor verkoop aan
de bezoeker van koffie/thee, frisdrank en koeken.

Post 72. Museumbezoekers.
Als gevolg van het lagere bezoekersaantallen is er een afname ten opzichte van het
voorafgaande jaar. Om voor inkomsten te verkrijgen is de toekomst wordt de
entreeprijs verhoogd tot €5,00 voor volwassenen. Het streven is om in 2017 meer
bezoekers te ontvangen omdat wij dan na het verkrijgen van de museumnorm
bezoekers met een Museumkaart kunnen ontvangen. De ervaring leert dat het aantal
bezoekers dan zal toenemen.
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Post 73. Arrangementen met o.a. rederijen.
T.o.v. voorafgaande jaren is dit veel lager omdat het contract met rederij niet
voorgezet werd. Onze activiteiten zijn er nu volop op gericht om andere mogelijke
arrangementen af te sluiten.

Post 74. Educatie, bezoek van scholen.
Bezoeken van scholen worden mede georganiseerd door Kunst Centraal. Voor 2016
werd een verbeterde afspraak gemaakt met gemeente Stichtse Vecht en Kunst
Centraal waardoor meer leerlingen van scholen het museum bezochten.

Post 76. Rondleidingen op de buitenplaatsen..
In 2016 was er meer belangstelling voor de bestaande rondleidingen op VreedenHoff
en Nijenrode. Na de verbouwing en inrichting van Buitenplaats Goudestein, is er een
overeenkomst met de gemeente gesloten om in overleg met elkaar over de
beschikbaarheid rondleidingen op Goudestein te kunnen verzorgen door gidsen van
het Vechtstreekmuseum. Het verzorgen van rondleidingen heeft in 2017 de volle
aandacht omdat voor het bezichtigen van de binnenkunst veel belangstelling verwacht
wordt.

Post 90. Incidentele inkomsten.
Voor het inrichten, beheer en onderhoud van de Buitenhuizen Goudestein in Maarssen
en Boom en Bosch in Breukelen is er met de gemeente een overeenkomst gesloten.
Ter versterking van het Vechtstreekmuseum zijn voor de jaren 2015 en 2016 met
uitloop naar 2017 inkomsten afgesproken.
In 2016 zijn door vrijwilligers van het museum de objecten (schilderijen en
voorwerpen) uit panden van de voormalige gemeente Loenen en Breukelen
bijeengebracht in een tijdelijk depot en/of gebruikt om Goudestein in te richten met
als doel in Goudestein rondleidingen vanuit het museum te kunnen verzorgen.
Belangstelling hiervoor blijkt groot te zijn

Bovenaanzicht van het Vechtstreekmuseum
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