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1. Inleiding
Dit is het jaarverslag van het Vechtstreekmuseum over het jaar 2017. Naast het
beschrijven van de organisatie en de uitgevoerde activiteiten, treft u hierin ook het
financieel verslag aan.
Het museum functioneert geheel dankzij een grote groep onbezolgde vrijwilligers
bestaande uit bestuursleden, ondersteuners van het bestuur, gastvrouwen en -heren,
gidsen, educatieve medewerkers en facilitaire medewerkers waaronder de
“klusgroep”. Ondanks regulier vertrek van vrijwilligers in het verslagjaar kon het totale
vrijwilligersbestand op peil gehouden worden door actief te werven via de
vrijwilligerscentrales, via mond op mond reclame door onze eigen vrijwilligers en via
publicaties in de lokale pers en op onze website. Werving voor bestuursfuncties was
moeilijker en daardoor bleven 2 bestuursfuncties bijna het gehele jaar vacant, namelijk
die van Bestuurslid Collectie en Bestuurslid Personele zaken. Voor de functie
penningmeester is in 2017 een nieuw bestuurslid aangesteld die “in glijdende schaal”
het penningmeesterschap heeft overgenomen. In totaal werkt het museum met een
bezetting van rond de 65 vrijwilligers, 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 c.q. verhuren van (vergader)ruimte aan verschillende
maatschappelijke en charitatieve instellingen en andere instellingen
De in 2016 ingezette interne renovatie is in 2017 voortgezet. Het resultaat hiervan is
dat de bovenverdieping vanaf 2018 volledig ingezet kan worden voor de vaste
tentoonstelling over het cultuur- historisch erfgoed van de Vechtstreek. De
benedenverdieping kan nu geheel gebruikt worden voor de verschillende
wisseltentoonstellingen. De Coffee corner, alsmede het winkelgedeelte is ook
vernieuwd
Een mijlpaal werd in oktober 2017 bereikt toen het museum als “Geregistreerd
Museum” werd opgenomen door de Museumvereniging. Hiervoor ging een periode
van ruim 1 jaar aan vooraf om aan alle eisen te voldoen. Een belangrijke eis was het
aanbrengen van UV-werende folie Een aantal eisen moet in de komende jaren nog
uitgevoerd worden zoals het voldoen aan de klimaateisen voor beheer van de
collectie. Door de registratie krijgen bezoekers met een Museumkaart vanaf 1 maart
2018 gratis entree.
In 2017 is ook het beheer van de kunstcollectie in gemeentelijke panden voortgezet.
Het bestuur spreekt haar dank uit aan de Gemeente Stichtse Vecht voor de positieve
en constructieve opstelling en besprekingen. Veel steun is ondervonden van
wethouder de heer P. de Groene en de verantwoordelijke ambtenaar mevrouw M. van
Gelder.
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2. Vechtstreekmuseum
2.1 Oprichting en doelstelling
Op 17 november 1994 is het museum opgericht als vervolg op de Oudheidkamer van
de gemeente Maarssen dat op de zolder van het gemeentehuis Goudestein aanwezig
was. Per 1 januari 2012, toen de gemeente Maarssen opging in de nieuw gevormde
gemeente Stichtse Vecht, is de oorspronkelijke naam -Museum Maarssen- aangepast
in Vechtstreekmuseum. Hiermee kreeg het museum ook de naam waarvoor het staat,
namelijk museum voor de gehele Vechtstreek. De tentoonstellingen in het museum
hadden altijd betrekking op, of waren gerelateerd aan, een onderwerp uit 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 vanaf de vroegste archeologische vondsten tot de hedendaagse
ontwikkelingen teneinde de kunst en cultuurhistorische waarden van de Vechtstreek
over te dragen en te behouden voor de toekomst.
Het museum tracht dit onder meer te verwezenlijken door het (mede) organiseren van
tijdelijke tentoonstellingen over allerlei kunst en cultuurhistorische onderwerpen.

2.2 Huisvesting
Het museum is sinds de oprichting gehuisvest in Silverstein dat in 1744 werd verbouwd
tot het voormalige koetshuis van de buitenplaats Goudestein.
In 2017 is als vervolg op de eerdere verbouwing in 2016 een begin gemaakt met de
“opfrissing” van het museum. Vanwege de financiële situatie kon dit slechts in etappes
gerealiseerd worden. Veel aandacht is besteed aan het inrichten van de bovenzaal
voor de vaste tentoonstelling. Het eigen "klusgroep" heeft hier een belangrijke
bijdrage in gehad door met name het schilderwerk en kleine verbouwingen voor haar
rekening te nemen.
Op de benedenverdieping is voor het winkelgedeelte een kast op maat gemaakt voor
de verkoop van boeken en het plaatsen van flyers en folders o.a. van de VVV. De VVV
functie kon hierdoor ook duidelijk tot uitdrukking worden gebracht.

2.3 Vrienden van het Vechtstreekmuseum
Deze stichting zorgt in het bijzonder voor financiële ondersteuning van het museum.
De stichting komt aan gelden uit donaties van vrienden en het organiseren van
activiteiten voor de vrienden. In 2017 werd een speciale vriendenbijeenkomst
georganiseerd waarbij een bezoek aan de Buitenplaats Goudestein werd gebracht.
Om werving van vrienden te activeren zijn aparte flyers gemaakt en tijdens het
aanmelden bij bepaalde gelegenheden ontving men een fles Vine du musee.
Er zijn nu ruim 60 vrienden.
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3 Organisatie en beheer
3.1 Bestuur
In 2017 waren een aantal bestuurswisselingen. Peter Geluk trad toe om Ad van
Dongen op te volgens als penningmeester. Adrie Lammerts ging in het laatste kwartaal
de functie Bestuurslid Personele Zaken vervullen. Ad van Dongen is nog betrokken bij
o.a. de collectie van de gemeentehuizen. In 2018 zal hij het bestuurslidmaatschap
verder afbouwen.
Het bestuur bestond aan het einde van 2017 uit de volgende personen:
- Voorzitter
: Johan Tiller
- Secretaris
: Bert Appeldoorn
- Penningmeester
: Peter Geluk
- Educatie en Gidsen.
: Rozsi Beumers-Pol
- Communicatie, Marketing,PR
: Ad Maaswinkel
- Collectie en Tentoonstellingen : Vacant
- Personele Zaken
: Adrie Lammerts
- Bestuurslid
: Ad van Dongen
- Facilitaire Zaken
: Vacant (kan een ondersteunende functie zijn)
De functies Collectie en Tentoonstelling en Facilitaire Zaken waren aan het einde van
het verslagjaar nog vacant. Die taken in die functies werden door de andere
bestuursleden waargenomen.
De taak voor de organisatie van de tijdelijke tentoonstelling “Willem G. van de Hulst”
berustte bij een werkgroep onder leiding van Rozsi Beumers-Pol, de tentoonstelling
Verkade's verrassende Vechtstreek werd gecoördineerd door Johan Tiller. Bert
Appeldoorn en Peter Geluk waren de trekkers voor de Wintertentoonstelling.
Andere gebeurtenissen zoals museum- en monumentendagen werden door de
daarvoor ingestelde werkgroepen georganiseerd.
Voor het goed functioneren van de organisatie en om 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).
Het bestuur heeft in 2017 een meerdaagse workshop gevolgd, aangeboden door de
provincie. De workshop, geleid door de organisatie De Strategiemakers is bedoeld om
culturele instellingen te helpen beter inzicht te krijgen in hun businessmodel en
cultureel ondernemerschap te stimuleren. De organisatie hanteerde bij de workshop
het Business Model Canvas.
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3.2 Samenwerking met partners
De Historische kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen, het Oudheidkundig
Genootschap Nifterlake, Gilde Stichtse Vecht zijn kennisdragers voor het museum.
Hiermee waren in 2017 verschillende besprekingen en contacten. Een voordeel van de
samenwerking met HKM (Historische Kring Maarssen) is dat deze in hetzelfde gebouw
gehuisvest zijn.
Het Vechtstreekmuseum is aangesloten bij Stichting Vechtsnoer om samen met andere
organisaties te werken aan het delen van kennis en ervaring en voor gezamenlijke
belangenbehartiging.
Met het Streekmuseum Vredegoed uit Tienhoven is een overleg gestart om voor 2018
een gezamenlijke fietsroute uit te zetten.
Foto- en videoclub Loenen was de belangrijke partner voor de organisatie van de
tentoonstelling “Verkade's verrassende Vechtstreek” en het Schaatsmuseum in
Tienhoven voor de wintertentoonstelling.
Andere -maatschappelijke- partners werden facilitair ondersteund. Zo kon de Lionsclub
weer de Abrona-sloepentocht organiseren en werd de gemeente bijgestaan bij de
organisatie van een personeelsevenement en jaarbijeenkomst van gemeentebestuur
met inwoners en organisaties.

4. Vrijwilligers
4.1 Bijeenkomsten vrijwilligers
De gastvrouwen/gastheren, educatieve vrijwilligers/medewerkers en gidsen zijn in
2016 vier keer bijeen geweest. Tijdens de bijeenkomsten werden details van de
nieuwe tentoonstellingen uitgelegd met als doel de bezoekers van het museum goed
te kunnen informeren. Ook was er een bijeenkomst waarbij uitleg gegeven werd over
de werking van het alarmsysteem en de beveiliging. Verder was er de traditionele
eindejaarsbijeenkomst -met het uitreiken van een bescheiden eindejaarpakket- en het
gezamenlijk uitje. Dit jaar was het uitje -inclusief de lunch- naar de Beeldengalerij Het
Depot in Wageningen. Het bestuur wil hiermee tot uitdrukking brengen dat de inzet
van de vele vrijwilligers zeer wordt gewaardeerd.
Deze bijeenkomsten vindt het bestuur ook erg belangrijk voor het contact onderling
omdat de vrijwilligers, die in rooster werken, elkaar anders niet tegenkomen.
Alle vrijwilligers (inclusief bestuur) zijn onbezoldigd.

4.2 Werving nieuwe vrijwilligers en (mutaties in het) vrijwilligersbestand
Voor de naamsbekendheid van het museum en de werving van nieuwe vrijwilligers
stond het museum in het verslagjaar op de vrijwilligersmarkt in Winkelcentrum
Bisonspoor te Maarssen. De ervaring is dat de markt nauwelijks of geen nieuwe
kandidaten oplevert. De vraag is daarom terecht of wij deze inspanning zouden
moeten staken.
Een tweetal gesprekken zijn er geweest met de vrijwilligerscentrales. In beperkte mate
komen hier sollicitatiegesprekken uit. Weekblad de VAR heeft medewerking verleend
Pag. 6/25
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

door tweemaal redactionele artikelen te plaatsen om geïnteresseerden op te roepen
om te komen solliciteren als vrijwilliger.
In 2017 zijn 14 sollicitatiegesprekken gevoerd met nieuwe kandidaten voor een
vrijwilligersfunctie. Een aantal nieuwe vrijwilligers zijn hieruit 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. Per saldo zijn we met 2 vrijwilligers gedaald.
Per 31 december waren er 61 vrijwilligers geregistreerd bij het museum. Hiervan zijn
er 6 met een bestuursfunctie. Een groot aantal vrijwilligers vervult een dubbele
functie. De functies en aantallen wordt in onderstaand overzicht aangegeven.
Bestuur

Ondersteunend

Gastvrouw
/ heer

Gids

Educatie
medewerker

6

12*

42

16

13

* Ondersteunende functie voor de administratie dienstrooster, onderhoud tuin,
collectiebeheer, technische dienst, secretariaat, automatisering/webbeheer en
facilitaire dienst.
De leeftijdscategorie van de vrijwilligers wordt in onderstaand grafiek weergegeven

4.3 Interne nieuwsbrieven
In 2017 verscheen 12 maal de maandelijkse interne nieuwsbrief. Deze werden
uitgegeven in de derde week van de maand na de maandelijkse bestuursvergadering.
In deze nieuwsbrieven worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van het reilen
en zeilen van het museum. Ook worden er ingezonden stukken in gepubliceerd.

4.4 Winkel en antiquariaat
Eind 2017 heeft er een gedeeltelijke 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.
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In 2017 is daarom het assortiment in de winkel uitgebreid met andere artikelen met of
zonder Vechtstreekmuseum logo, zoals pennen, tassen, kindermuseumboeken etc.
Er is ook 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 verkoop gaat een deel naar de inzender en een deel naar
het museum. Mede dankzij de Verkade's verrassende Vechtstreek tentoonstelling heeft
het antiquariaat een hogere opbrengst laten zien dan gebruikelijk omdat er met name
veel oude Verkadealbums werden verkocht. Om de verkoop via het antiquariaat uit te
breiden is er begin 2017 een grotere boekenkast geplaatst met meer boeken en deze
ook overzichtelijk te koop aan te bieden.

4.5 Coffee corner
De Coffee corner is bedoeld om de bezoekers de mogelijkheid te bieden om voor of na
het museumbezoek een consumptie te nuttigen. Hier wordt veelvuldig gebruik van
gemaakt. In de Coffee corner kan de bezoeker op beperkte schaal koffie, “iets bij de
koffie”, thee, frisdrank en ijs bestellen.

5. Tentoonstellingen
In 2017 jaar zijn er drie tentoonstellingen georganiseerd die tussen maart en december
achter elkaar plaatsvonden, namelijk:
- Willem G van de Hulst
- Verkade’s verrassende Vechtstreek”
- Wintertentoonstelling

5.1 Tentoonstelling Willem G. van de Hulst
Deze tentoonstelling betrof werken van de bekende en multi-getalenteerde
“Vechtkanter” Willem G. van de Hulst, die op 4 juni 2017 zijn 100 e verjaardag gevierd
zou hebben. Het werk van hem beslaat een enorm spectrum binnen de beeldende en
zelfs ‘literaire’ kunst. Zijn monumentale doeken en bronzen beelden vonden hun weg
in heel Europa.
In de tentoonstelling werd met name een indruk gegeven van de grote schat aan
gouaches, aquarellen, potloodtekeningen en etsen, die vanuit zijn atelier in
Nieuwersluis, beschikbaar gesteld werden door zijn erven.
Tevens was een deel te zien van zijn vroegere illustratiewerk voor de boeken, die door
zijn vader W.G. van de Hulst Sr., de schrijver van boeken voor de jeugd, zijn
geschreven. Zeer gewaardeerd werden de lesmethoden voor de lagere scholen, de
bewerking van ‘In de Soete Suikerbol’, zijn kinderverhalen, heel vroege en ‘oude’
tekeningen en zijn romans voor volwassenen.
Een aparte kleine ruimte was ingericht voor deze warme samenwerking tussen vader
en zoon Van de Hulst.
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Opening van de tentoonstelling met op de achtergrond een schilderij van
Willen G. van der Hulst

Willem G. van de Hulst kreeg een gedegen vakopleiding aan de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij bleef echter altijd zijn passie van het vrije
schilderen trouw. Op latere leeftijd kwamen daar ook zijn bronzen beelden bij.
Sommigen in opdracht en velen ‘uit het hart’. Een aantal werden tentoongesteld in het
museum.
In de filmzaal werd voor de bezoekers een film over het leven en werk van de
kunstenaar vertoond.

5.2 Tentoonstelling “Verkade’s verrassende Vechtstreek”
Dit was een vervolg op de eerdere tentoonstelling van eind 2015. De collectie is
sindsdien sterk uitgebreid. In deze nieuwe tentoonstelling waren foto's van 34
aquarellen van toen en foto’s van nu uit de streek tussen Utrecht en Muiden te
bezichtigen.
De foto's werden gemaakt door de Foto- en Videoclub Loenen. Deze werden door onze
experts op het gebied van de buitenplaatsen van toepasselijke teksten en uitleg
voorzien. De bezoekers ontvingen een brochure waarop alle getoonde afbeeldingen
werden beschreven.
De Vechtstreek met zijn rijke historie heeft het grootste aantal buitenplaatsen en
bijzondere gebouwen van Nederland. In de filmzaal was hierover een interessante 13
minuten durende documentaire “Levend Land” te zien.
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5.3 Wintertentoonstelling
Van medio december 2017 tot medio januari 2018 werd de Wintertentoonstelling
gehouden. Deze tentoonstelling was een combinatie van schilderijen, foto’s en
beelden met winterse taferelen en objecten (o.a. schaatsen en sleeën). die ons
meenamen naar de winters van toen. De tentoonstelling werd ingericht door het
Schaatsmuseum uit Tienhoven en de Hardrijdersclub De Vechtstreek.

Winters tafereel met linksonder schaatser Henk van der Grift

Speciale aandacht was voor de historie van de Hardrijdersvereniging "De Vechtstreek"
die 50 jaar bestond. Bijzonder hoogtepunt was de collectie van de oud-Olympiër
(1960) en Wereldkampioen (1961) langebaanschaatsen Henk van der Grift, destijds
woonachtig in Breukelen. Aan de hand van verschillende prijzen en memorabilia kon
teruggekeken worden op zijn prachtige sportloopbaan. Op eerste kerstdag werd van
de Grift 82 jaar.
In de filmzaal werd een film van de schaatsperiode van Henk van der Grift vertoond.
Verder werden nog twee heel toepasselijke films die roulerend getoond werden.
Dit was een film van het Schaatsmuseum Tienhoven en een film over de
buitenplaatsen in winterse sfeer, geïnspireerd door het werk van de Foto- en
Videoclub Loenen.
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6. Rondleidingen en nevenactiviteiten
Evenals voorgaande jaren zijn er door het Vechtstreekmuseum weer een aantal
excursies/rondleidingen naar buitenplaatsen, kastelen in de Vechtstreek en workshops
georganiseerd om meer inkomsten voor het voortbestaan van het museum te
verwerven.

6.1 Rondleidingen op de buitenplaatsen
a. Rondleiding door het park en tuin van buitenplaats VreedenHoff
De heer Lisman, de bevlogen en welbespraakte bewoner van het prachtige
VreedenHoff te Nieuwersluis, leidde de bezoekers persoonlijk rond.

Deze buitenplaats is zo’n 16 hectare groot en ligt aan de westoever van de Vecht. Aan
de westkant strekt zich het landschappelijk aangelegde park uit, met vijver,
boomgroepen, bospercelen en open ruimtes. Aan de zuidoostzijde, langs de
Rijksstraatweg, staat een theekoepel en een klein toegangshek. De theekoepel is een
van de meest kenmerkende Vechtkoepels door de fraaie detaillering in de Lodewijk de
zestiende stijl. De omgeving rond de buitenplaats is in landschapsstijl ingericht met
paden, veel solitaire bomen en de beschoeide vijver, die oorspronkelijk dateert uit
1800.
b. Rondleidingen door de tuinen van Nyenrode met bezoek aan een tentoonstelling
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Tijdens de rondleiding door tuinen en het park van Nyenrode werd ook uitgebreid
ingegaan over de rijke geschiedenis van het kasteel. Na de rondleiding kon een bezoek
gebracht worden aan de wisselende tentoonstelling die er toen was, zoals:
- “Kunst in Opdracht” uit de bedrijfscollectie van PostNL;
- “Kritische Keuzes / Personal Perspectives”;
- “Van Kelder tot Frankot”.
c. Rondleidingen in buitenhuis Goudestein (nu gemeentehuis)
Buitenplaats Goudestein is al sinds 1608 in het bezit van de familie Huydecoper, die
daar gedurende vele generaties hebben gewoond. In 2016 is het interieur voorzien van
schilderijen en kunstwerken van kunstenaars uit de Vechtstreek of van uit de
Vechtstreek gerelateerde kunst uit de voormalige gemeenten van de Stichtse Vecht.
Tijdens de rondleiding werd door deskundige gidsen naast het bewonderen van de
kunst ook verteld over de kleurrijke geschiedenis van de bewoners, de familie
Huydecoper, en de periode waarin ze leefden.
d. Rondleiding Ridderhofstad Gunterstein
De bewoonster van Gunterstein, Bertien Koole, verzorgde persoonlijk de rondleiding.
Gijsbrecht Gunter bouwde rond 1300 het oorspronkelijke kasteel. Tijdens een twist
met de bisschop van Utrecht in 1511 is het kasteel verwoest. Gijsbrecht van Nijenrode
bouwde op de oude fundering in 1518 een tweede Gunterstein, dat de status van
Ridderhofstad verwierf. Voor deze status was het vereist dat het Huis gedurende lange
tijd bewoond was geweest door leden van adellijke geslachten. De constructie en de
aanwezigheid van grachten en een ophaalbrug waren de tekenen van ‘sterkte’.
e. Rondleidingen door de tuinen en het park van Doornburgh
De geschiedenis van Doornburgh gaat terug tot de 17 e eeuw en vooral de classicistisch
aangelegde tuinen verschenen al op vele oude kaarten en prenten. De diverse
eigenaren hebben in de loop der tijd vele veranderingen aangebracht en
verbouwingen gedaan. Door de laatste bewoners (de zusters Kanunnikessen van het
Heilige Graf) werd in de 20e eeuw het koetshuis verbouwd en een modern klooster in
de sobere stijl van de Bossche school gebouwd; zie onderstaande foto's.

Op het landgoed vindt men nu ook nog diverse bijzondere monumenten zoals het
botenhuis aan de Vecht, het toegangshek en de ijskelder (rijksmonument).
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6.2 Nevenactiviteiten
a. Jubileum concert op 4 juni 2017
Het concert werd gehouden in de buitenplaats Goudestein op de 100e geboortedag
van de veelzijdige kunstenaar Willem G, van de Hulst. De lievelingscomponist van
Willem was J.S. Bach. Daarom werden verschillenden werken van deze componist
uitgevoerd door het kamermuziekensemble “Het Marselje Duo”, dat bestond uit twee
bijzondere muzikale solisten, de zusjes Doriene Marselje (harp) en Annelieke Marselje
(viool).

De zussen musiceren al van jongs af aan samen. Ze bewerken en arrangeren
stukken die ze graag samen spelen.

b. Lezingen over Willem G. van de Hulst door zijn zoon Wim van de Hulst
In combinatie met de lopende tentoonstelling en het eeuwfeest van de kunstschilder,
schrijver en beeldhouwer werd tweemaal een lezing/rondleiding georganiseerd
waarbij dieper op het gedachtegoed van deze veelzijdige kunstenaar werd ingegaan.
De presentatie werd verzorgd door zijn zoon Wim, die als derde generatie W. G. van de
Hulst als geen ander in staat is te vertellen over deze bijzondere familie.
Wim heeft zich veelzijdig ontwikkeld in de sfeer van zijn eigen tijd. Hij studeerde
kunsten aan Artibus en de Rietveld Academie. Gefascineerd door mensen begon hij als
jonge fotograaf met het portretteren van grillige rocksterren als Lou Reed en Nick
Cave. Voor onder meer het Volkskrant Magazine fotografeerde hij hierop volgend
jarenlang de portretten waarbij ondermeer Hugo Claus, Umberto Eco en Isabel Allende
voor zijn lens verschenen. Hij is met zijn zus Rose Marijne tevens medebeheerder van
Atelier Willem G. van de Hulst te Nieuwersluis.
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c. Workshop Boetseren tijdens de Willem G. van de Hulst tentoonstelling
Deze workshop werd in samenwerking met de kunstenares Getty Kramer in het
museum georganiseerd. Zij is veelzijdig en ervaren en heeft zowel beelden als
schilderijen gemaakt.

Met Willem G. van de Hulst heeft zij samengewerkt in zijn atelier en is daar ook nu nog
regelmatig aan het werk. Haar kunst kenmerkt zich door een hoog haalbaarheid factor,
waar zodanig kracht en aandoenlijkheid in zit dat het mensen raakt. In Nederland
staan van haar een aantal objecten gemaakt in kalksteen en brons.
d. Workshop “Stoffeer uw eigen stoel in het Vechtstreekmuseum”
Evenals vorig jaar werden er In samenwerking met Ger de Nas, designstoffeerder,
weer driedaagse workshops “Stoffeer uw eigen (antieke of brocante) stoel”
georganiseerd in het museum. Men kon in deze workshop van zijn/haar eigen stoel
een uniek exemplaar maken dat niet in de winkel te koop is. Dank zij de eigen inbreng
en fantasie werd zeker bewondering geoogst bij familie en vrienden.
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e. Knapzakroute voor kinderen op Monumentendag 9 september
Geïnspireerd door het landelijke thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ was dit jaar
bijzondere aandacht voor boerderijen en de herenbanken en rouwborden van
aanzienlijke families in de kerken.

Kinderen konden -voorzien van een knapzak in navolging van de buitenlui- een
historische wandeling maken door Maarssen-Dorp. Daarvoor werd een speciale route
uitgezet langs diverse markante plekken en adressen. Bij de aangegeven plaatsen
kregen zij gratis een versnapering om de knapzak te vullen. Het Vechtstreekmuseum
was het vertrekpunt voor de wandeling.
f. Lezing ''de schilder betrapt''
Tijdens de tentoonstelling Verkade’s verrassende Vechtstreek gaven Giel Gulpers en
Gerhard Hof van de Foto- en Videoclub Loenen een overzicht van de manier waarop zij
te werk zijn gegaan onder de titel ‘de schilder betrapt’.

Ze vertelden over het maken van de foto’s naar de aquarellen en pentekeningen.
Een vraag was. Kloppen de aquarellen en waar heeft de schilder de waarheid mooier
gemaakt?
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g. Nacht van de buitenplaats
Tijdens deze avond werden een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd waarbij
men kon genieten in het sprookjesachtig verlichte park Goudestein.

In het museum werden rondleidingen verzorgd langs de tentoonstellingen “Willem G.
van de Hulst” en ”Verkade’s verrassende Vechtstreek” en een rondleiding in
Goudestein. Men kon vervolgens het hierna omschreven concert bijwonen of direct
naar de wijnproeverij in het museum gaan. Hier werden witte en rode wijnen
gepresenteerd door slijterij-wijnhandel van Schaik uit Maarssen. Door restaurant Le
Brasseur, eveneens uit Maarssen, werd een heerlijke selectie van kleine hapjes
geserveerd.
h. Concert van Barok langs de Vecht tijdens de nacht van de buitenplaats
Ensemble Barok langs de Vecht, dat inmiddels zes jaar bestaat, speelde met
wisselende bezetting. Het ensemble bestaat uit een vaste kern van musici die in het
ensemble spelen met hobo/oboe d'amore, viool, hoorn, fagot en klavecimbel.

Bezoekers van het concert konden daarna aansluiten bij de wijnproeverij.
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i. Lezing over Berlijn op 20 december
De lezing over Berlijn werd gegeven door een professionele gids die in Berlijn woont.
Ze ging in op de historie, het leven, de cultuur en de vele bezienswaardigheden van de
stad. Voor velen was dit een herkenning, voor andere een mooie introductie als men
de stad wil gaan bezoeken o.a. voor de traditionele kerstmarkten. Op deze avond kon
men naast koffie/thee ook genieten van een Duits drankje en hapje.

7. Educatie in en van het Vechtstreekmuseum
Een van de belangrijkste activiteiten in het museum vormt de educatie voor de
schooljeugd. In 2017 hebben weer veel schoolklassen de weg naar het museum
gevonden. Het ‘Buitenplaatsenproject’ is in het Cultuurmenu van KunstCentraal
opgenomen. Dat betekent dat de basisscholen uit de Gemeente Stichtse Vecht, die
aangesloten zijn bij KunstCentraal, dit project in de groepen 6/7/8 aangeboden krijgen.
Helaas komen tot nu toe alleen de scholen uit Maarssen-Dorp en Maarssenbroek.
Ook scholen, die niet aangesloten zijn bij KunstCentraal, hebben door gebruik te
maken van onze zeer leerkrachtvriendelijke lesmanden, een bezoek gebracht. De
reacties waren altijd lovend en de leerlingen enthousiast. Ook van de nieuwe
‘Kinderroute’ is vaak gebruik gemaakt.

7.1. Educatie projecten
Het ‘Buitenplaatsenproject’ is ook dit jaar weer aangepast aan de nieuwe inrichting
van het museum. Door de goede samenwerking met het LEU wordt dit deskundig en
vakkundig gedaan. Naast het vaste ‘Buitenplaatsenproject’ is een speciale
‘Kinderroute’ ontwikkeld. Deze route is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Door
het symbool van een afbeelding van de Heer Huydecoper te zoeken, komen de
kinderen bij het zoeken allerlei doen- en kijkopdrachten tegen. Voordat ze aan deze
route beginnen verkleden de kinderen zich in een aantal onderdelen van historische
kleding; zie onderstaande foto's.

Na afloop van de route en het invullen van een vragenlijst kunnen ze een
archeologische opgraving doen in een speciaal voor dit doel ontworpen kist.
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De medewerkers van het Vechtstreekmuseum vinden het belangrijk om de jeugd bij
het cultureel erfgoed van Stichtse Vecht te betrekken. Jong geleerd is oud gedaan , is
ons motto.

De kinderen horen bij de open haard in het museum met enthousiasme de
verhalen verteld door ouderen.

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. Om deze op te leiden,
worden er informatieavonden georganiseerd. Na enige keren meegelopen te hebben
met ervaren gidsen en/of educatiemedewerkers wordt een proeve van bekwaamheid
afgelegd. Daarna kunnen ze zelfstandig aan de slag. Er vinden diverse
evaluatiemomenten plaats. Voor de gidsen worden informatiemappen gemaakt die
over onze collectie en de historie van de Vechtstreek gaan. En informatiemappen voor
de tentoonstellingen over de specifieke onderwerpen die met een nieuwe
tentoonstelling te maken hebben.

7.3 Educatiemiddelen
Er zijn vier lesmanden beschikbaar die belangstellende scholen kunnen lenen. Hierin
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. Dit is een interessant en ook zeer leerzaam onderdeel. Daarna worden de
leerlingen in groepen verdeeld, die ieder met een educatiebegeleider door de
geschiedenis van de Vechtstreek wandelen, zowel buiten als binnen.
Daarbij doen de leerlingen diverse historische ervaringen van de Vechtstreek op.
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8. PR, publiciteit en marketing
In dit jaar zijn een aantal van de bestaande middelen verder uitgebreid en meer
toegepast. Samenvattend komt dit neer op het volgende.
a. De website blijft de belangrijkste informatiebron voor potentiële
museumbezoekers. Op deze site worden alle nieuwe arrangementen en
tentoonstellingen vermeld. Middels de link met GlobalTicket kan gemakkelijk
ingeschreven worden voor alle activiteiten. De verwijzing naar deze site wordt in
alle publicaties en persberichten genoemd.
b. De digitale nieuwsbrief werd in 2017 zesmaal uitgebracht. Het aantal abonnees is
inmiddels tot boven de 200 gestegen.
c. De berichtgeving naar de pers wordt middels email naar meer dan 50 lokale,
regionale en landelijke contacten gedaan. In 2017 zijn meer dan 25 persberichten
uitgestuurd.
d. Op diverse cultuurgerelateerde websites worden onze berichten rechtstreeks door
ons geplaatst waardoor wij in de agenda en hun digitale nieuwsbrieven worden
opgenomen
e. Onder 2 verschillende Facebookcommunities wordt al het nieuws van het
Vechtstreekmuseum onder de aandacht gebracht.
f. Er is een nieuwe algemene brochure uitgebracht, twee tentoonstellingsflyers en
een agenda flyer. Deze werden op meer dan honderd plaatsen in de Stichtse Vecht
neergelegd.
g. Alle activiteiten worden maandelijks in de lokale UITkrant opgenomen.
h. Een aantal malen is een radio-interview bij RTV Stichtse Vecht geweest.
Verder worden promotieactiviteiten via andere (commerciële) organisaties gedaan. Dit
heeft tot meer aanloop en georganiseerde bezoeken geleid. Dit is onder andere
gebeurd met Rederij Stichtse Vecht, Historizon, en het Statenjacht.
Ook bij de Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum groeit het aantal
deelnemers (zie hoofdstuk 2.3) waardoor in de toekomst een groter bestand benaderd
kan worden. Vele vrienden verspreiden informatie van het museum naar hun familie
en bekenden. De Vriendenstichting is ook gestart met een “club van 100” om naast de
grotere fondsen ook kleinere bedrijven, die veelal lokaal werken, bij de vrienden van
het museum te betrekken. De start is langzaam geweest maar inmiddels groeit het
aantal deelnemers .

9. Collectie
De collectie bestaat uit objecten afkomstig uit de Oudheidkamer van de voormalige
gemeente Maarssen, uit bruiklenen en aangekochte objecten. Voor de vastlegging van
de collectie wordt gebruik gemaakt van het administratie systeem Adlib.
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Het bestaande collectieplan is aangepast om aan de eisen van de museumvereniging te
voldoen en ook om criteria te hebben;
- voor het bepalen welke objecten verzekerd moeten blijven;
- de waardering van de objecten;
- welke objecten behouden of afgestoten kunnen worden.
In 2017 zijn stappen gezet om aan de collectie ruimere aandacht te schenken. Het
fotograferen en digitaliseren van de collectie is in 2017 voortgezet en bevindt zich nu in
een vergevorderd stadium.

10. Overzicht activiteiten en bezoekers aantallen
De activiteiten en aantal bezoekers wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Omschrijving

Activiteiten

Aantal
2016

Aantal
2017

Volwassenen

Bezoekers tijdens openingstijden

729

1.244

Jongeren < 7 jaar

Gratis toegang

8

24

Jongeren tussen 7 en 12

Laag tarief

31

10

Rondleidingen groepen
in museum

Groepsgrootte variërend; maar is
gemiddeld 19

409

425

Gratis op uitnodiging

Openingen en vieringen

343

25

Speciale dagen gratis

Museum en monumenten dagen

398

145

Rondleidingen scholieren

Groepsgrootte gemiddeld 25.
In 2016 19 groepen

395

579

Statenjacht

6 maal aangemeerd

36

264

Rederijen

Voor partijen en groepen via de Vecht

41

89

Fietstocht

Naar theekoepels

13

Rondleidingen op de
buitenplaatsen.

VreedenHoff , Nijenrode , Goudestein
en Gunterstein

384

275

Thema avonden met
presentatie , film en
voor zaalhuur

In 2016 Lezing Theekoepels
In 2017 Lezingen vd Hulst en Berlijn

177

249

Workshops

Stoel bekleden 4 groepen, 4 avonden.
Gemiddeld 8,5 per groep in 2017

34

12

2.998

3.341

Totaal aantal bezoekers
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Nadere gegevens volwassen bezoekers in 2017
- Normaal tarief: Voormiddag 106 en namiddag 289 = 395
- Laag tarief:
Voormiddag 199 en namiddag 650 = 849
Het laagtarief is voor de bezoekers met Museumkaart en Bieb-pas. Van het totaal is
dit 68,2%. Vanaf de maand mei kon ook met pinpas betaald worden voor entree en
aankopen. In totaal waren dit 455 transacties.
Verdeling van het aantal bezoekers naar:
Woonplaats

Leeftijd

Stichtse Vecht - 56%

< 40 jaar

Regio

- 27%

40 - 60 jaar - 40%

Landelijk

- 17%

> 60 jaar

- 7%

- 53%

Het bezoekersaantal zit in 2017 weer op het niveau van 2015; ten opzichte van 2016 is
in 2017 duidelijke een groei in het aantal bezoekers. Ook al was het museum in 2016
twee maanden langer dicht, dan is de stijging in 2017 toch behoorlijk. Een andere
uitschieter is het arrangement met het Statenjacht.

Aanmeren met de Statenjacht voor het bezoek aan het museum.

Gebruik kunnen maken van een arrangement via een derde werkt positief. De
rederijen zaten ondanks de lage frequentie toch in een lichte stijgende lijn t.o.v. 2016
maar blijven nog achter t.o.v. de jaren 2014 en 2015.
De thema-avonden, lezingen en de zaalhuur zitten wel duidelijk in de lift. De zaalhuur
is qua kosten het meest renderend vanwege de lage kosten die voor het museum
gelden.
Het totaal aantal bezoeker is t.o.v. 2016 in 2017 met 513 gestegen.
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Het verloop van aantal volwassenen bezoekers over de maanden vanaf 2014 is
weergegeven in onderstaande grafiek.
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11. Financiële resultaten met toelichting
In onderstaande kolom zijn de resultaten van de twee laatste boekjaren aangegeven.
Onder de tabel is de toelichting per rekeningnummer/post.
Rek.nr Omschrijving (de bedragen zijn excl. BTW)

2016

2017

39.833

41.761

UITGAVEN
10

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

20

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

3.213

4.758

30

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

8.189

7.601

40

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

5.696

7.475

50

Overig zoals workshop en afschrijving (n 2015 alleen)

1.042

939

57.972

62.524

23.800

31.000

870

1.308

Totaal uitgaven
INKOMSTEN
61/2

Subsidies en sponsoring.

63/4

Rente, donaties en fooien

71/5

Winkelverkoop en Coffee corner

4.748

5.789

72

Museum bezoekers.

5.072

8.227

73

Arrangementen en bezoeken via rederijen.

1.192

1.265

74

Scholen educatie

778

952

76

Rondleidingen op buitenplaatsen

3.423

4.740

77

Zaalverhuur en workshops

4.552

3.924

80

Incidenteel en overig

13.568

3.500

Totaal inkomsten

58.003

60.707

31

-1.817

Jaarresultaat (in 2017 negatief)
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BALANS 2017
Activa

€

Passiva

€

Eigen collectie

33.740

Vermogen Eigen Collectie

33.740

Financiële middelen

16.430

Vermogen

42.664

Nog te ontvangen (incl BTW)

24.417

Nog te betalen
Negatief jaarresultaat

Totaal Activa

74.587 Totaal Passiva

0
-1.817
74.587

Toelichting per rekeningnummer/post
Post 10. Kosten gebouw
In 2017 is de opfrissing van het gebouw verder ter hand genomen (zie het onderdeel
huisvesting). Veel achterstallig schilderwerk is verricht en de verlichting is aangepast
met LEDlampen om hiermee energie te besparen en objecten beter te verlichten. De
vloeren van de gehele benedenverdieping zijn voorzien een slijtvaste vloerbedekking.
Er was een lichte stijging in de energiekosten en de huur van het gebouw.
De uitgaven voor de vele aanpassingen konden laag gehouden blijven dankzij de vele
vrijwilligers van het museum. Zonder deze geweldige onbezoldigde bijdrage zou het
opfrissen van het gebouw met de beschikbare financiële middelen en beperkte
subsidie niet mogelijk zijn geweest.

Post 20. Kosten beheer en bestuur
In 2017 is het museum geregistreerd door de Museumvereniging. Dit bracht een
hogere uitgave voor deze post met zich mee. Door het registreren hebben bezoekers
met een museumkaart gratis toegang. Naar verwachting zal het aantal bezoekers door
de museumkaart toenemen en hiermee de inkomsten die per museumkaarthouder via
de museumvereniging binnenkomt.

Post 30. Operationele kosten
In 2016 werd een nieuwe website voor social media zoals smartphones gebouwd en
betaald. In 2017 kwam dit te vervallen wat een lagere uitgave verklaard.

Post 40. Tentoonstellingskosten
In 2017 werden 3 wisseltentoonstellingen en daarnaast nog speciale evenementen
georganiseerd (zie hoofdstuk 5).
Voor de tentoonstelling Willem G. van de Hulst werd een groot deel door de erven in
bruikleen gegeven en kon gebruik gemaakt worden van beschikbare middelen (zoals
de film over leven en werken van de kunstenaar). Voor de 2de tentoonstelling
Verkade's verrassende Vechtstreek werd veel materiaal aangeleverd door de Foto en
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Videoclub Loenen. Voor de Wintertentoonstelling werd een bijdrage geleverd door het
Schaatsmuseum Tienhoven en de Hardrijdersclub De Vechtstreek.

Post 50. Incidentele en overige kosten
Dit betreft de uitgaven voor de workshops voor het bekleden van stoelen. De
inkomsten van deze workshop staan onder kostenplaats 77. Het aantal workshops
voor bekleden van stoelen was minder dan in 2016. Deze activiteit leverde een zeer
gunstige bijdrage voor het voortbestaan van het museum.

Post 60. Subsidies en sponsoring
De subsidie van de gemeente Stichtse Vecht, gebaseerd op het ingediende
businessplan, is bijna gelijk aan de huur die aan de gemeente betaald moet worden.
Verder is subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Cultuurfonds
Stichtse Vecht en de Janssen's Friessche Stichting.

Post 71/5. 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. In 2017 waren meer bezoekers die
ook meer uitgaven.

Post 72. Museumbezoekers
Een goede toename als gevolg van het hogere aantal bezoekers. In 2017 is de
entreeprijs van € 5,00 voor volwassenen gehandhaafd.

Post 73. Arrangementen met o.a. rederijen
Dit had een lichte stijging t.o.v. 2016. Onze activiteiten zijn er nu volop op gericht om
nieuwe arrangementen af te sluiten.

Post 74. Educatie, bezoek van scholen
Bezoeken van scholen worden mede georganiseerd door KunstCentraal. In 2017 is
met KunstCentraal een goede afspraak gemaakt waardoor meer leerlingen van scholen
het museum bezochten.

Post 76. Rondleidingen op de buitenplaatsen
De rondleidingen blijven een goede inkomstenbron voor het museum. In 2017 was een
mooie stijging en de verwachting voor 2018 is dat de stijging zich voortzet.

Post 90. Incidentele inkomsten
Dit zijn de inkomsten voor het inrichten, beheer en onderhoud van de buitenhuizen
Goudestein in Maarssen en Boom en Bosch in Breukelen conform de
Uitvoeringsregeling die met de gemeente gemaakt is. In 2016 betrof het de eerste
inrichting waardoor de inkomsten toen ook aanzienlijk hoger waren.
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