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1. Inleiding
Dit is het jaarverslag van het Vechtstreekmuseum over het jaar 2019. 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 onbezoldigde medewerkers bestaande
uit bestuursleden, ondersteuners van het bestuur, gastvrouwen en -heren, gidsen, educatieve
medewerkers en facilitaire medewerkers waaronder een “klusgroep”. In het verslagjaar is het
totale medewerkersbestand iets kleiner geworden maar door mond-tot-mondreclame door onze
eigen medewerkers en via publicaties in de lokale pers, op onze website en op sociale media
wordt continue aandacht besteed om het medewerkersbestand op het juiste peil te houden.
In 2019 bleef 1 bestuursfunctie vacant, namelijk die van Bestuurslid Facilitaire Zaken. In totaal
werkt het museum met een bezetting van rond de 60 gemotiveerde medewerkers 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.
Omdat het Vechtstreekmuseum in 2017 als “Geregistreerd Museum” werd opgenomen door de
Museumvereniging, hadden bezoekers met een museumkaart in 2019 (net als in 2018) vrij
toegang tot het museum. Dit heeft in 2019 wederom geleid tot een gestage toename van het
aantal bezoekers.
In 2019 is ook het beheer van de kunstcollectie in de gemeentelijke panden voortgezet.
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2. Vechtstreekmuseum
2.1Oprichting 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 nieuwgevormde 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 hebben altijd betrekking op, of zijn
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 tentoonstellingen over allerlei kunst- en cultuurhistorische onderwerpen.

2.2Huisvesting
Het museum is sinds de oprichting gehuisvest in Silverstein, dat in 1744 werd verbouwd tot het
voormalige koetshuis van de buitenplaats Goudestein.
In 2019 is de entree balie op de begane grond (inclusief een nieuwe kassa) omgebouwd tot een
mooi geheel en zo klaar gemaakt voor het bezoek van de tentoonstellingen. De eigen
"klusgroep" heeft hier een belangrijke bijdrage in gehad door vooral het schilderwerk en de
verbouwing voor haar rekening te nemen.
Daarnaast is in 2019 een nieuwe scanner (van de Museumvereniging) geïnstalleerd om de
museum kaarten van de bezoekers te registreren.
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2.3Vrienden van het Vechtstreekmuseum
De Vrienden zijn verenigd in een stichting die in het bijzonder zorgt voor financiële maar ook zo
mogelijk andere ondersteuning aan het museum. De stichting verkrijgt gelden door donaties van
deze vrienden. Zij werden in het verslagjaar uitgenodigd bij de opening van de tentoonstellingen
en bij een speciale rondleiding bij de Hans van Bemmeltentoonstelling door de hoofdpersoon
zelf. De Stichting doet - ook gezien de verantwoordelijkheid als Algemene Nut Beogende
Instelling (ANBI) - zelfstandig verslag van activiteiten en financiën.
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3. Organisatie en beheer
3.1Bestuur
Het bestuur bestond aan het einde van 2019 uit de volgende personen:









Voorzitter: Henk Stoltz (met ingang van 1 mei 2019 in functie)
Secretaris: Piet Oudhof
Penningmeester: Peter Geluk
Tentoonstellingen, Educatie en Gidsen: Rozsi Beumers-Pol
Communicatie, Marketing en PR: Ad Maaswinkel
Collectie en Tentoonstellingen: Bert Appeldoorn
Personeelszaken: Christiaan Vis
Facilitaire Zaken: vacant

De functie Facilitaire Zaken was aan het einde van het verslagjaar nog vacant. De taken van die
functie werden door de andere bestuursleden waargenomen.
In het verslag jaar werd iedere drie weken door het bestuur vergaderd. In diverse
bestuursvergaderingen is uitvoerig stil gestaan bij de tentoonstellingsagenda van de komende
jaren en is de agenda vastgesteld waarbij de ideeën van de medewerkers zijn meegenomen. Dit
is in een aparte medewerkers bijeenkomst verder toegelicht.
Gelet op het komend 25 jarig jubileum van het museum heeft het bestuur diverse
voorbereidingen getroffen om zowel in 2019 als in een 2020 (jubileumtentoonstelling en uitgifte
van een bijzonder jubileumboek) een bijzonder museumjaar te laten zijn.
Voor de financiering van het jubileumboek is door het bestuur besloten om hiervoor een
crowdfunding platform in te richten. De voortgang van deze crowdfunding actie stond diverse
keren op de agenda van het bestuur en is ook aan de medewerkers toegelicht.
Het bestuur heeft in haar vergaderingen een jubileumbeleid voor de medewerkers vastgesteld
en heeft deze aldus vastgestelde jubileumregeling voor de eerste keer toegepast en de
betreffende jubilarissen zijn in de eindejaar bijeenkomst beloond voor hun jarenlange inzet voor
het Vechtstreekmuseum.

3.2Samenwerking met partners
De Historische kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen, het Oudheidkundig
Genootschap Niftarlake en het Gilde Stichtse Vecht zijn kennisdragers voor het museum.
Hiermee waren in 2019 verschillende besprekingen en contacten. Een voordeel van de
samenwerking met HKM (Historische Kring Maarssen) is dat deze in hetzelfde gebouw
gehuisvest is.
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. In september 2019 vond met de nieuwe voorzitter Henk Stoltz een
kennismakingsgesprek met het bestuur van de Stichting Vechtsnoer plaats, waarin o.m. de
plannen van het Vechtstreekmuseum voor het komende jubileumjaar werden toegelicht
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4. Medewerkers
4.1Algemeen
Per 31 december 2019 waren 57 medewerkers geregistreerd bij het museum. Hiervan zijn er 7
met een bestuursfunctie. Een groot aantal medewerkers vervult een dubbele functie. De functies
en aantallen wordt in onderstaand overzicht aangegeven.
Bestuur

Ondersteunend
7

15

Gastvrouw en heer
37

Gids
17

Educatiemedewerker
14

Alle medewerkers (inclusief bestuur) zijn onbezoldigd.

4.2Werving nieuwe medewerkers en medewerkersbestand
Om potentiële nieuwe medewerkers voor een rol als bijvoorbeeld gastvrouw/gastheer of gids te
interesseren is in 2019 een open dag georganiseerd. We hebben hiermee behalve
belangstellenden ook 2 nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen.
Omdat deelname aan de vrijwilligersmarkt in voorgaande jaren niet of nauwelijks nieuwe
kandidaten opleverde, is dit jaar niet deelgenomen aan deze markt. Wel is deelgenomen aan de
maatschappelijke stagemarkt. Voor deze gelegenheid is geprobeerd de middelbare scholieren als
museum stagiair met een op maat gemaakt traject tijdelijk aan het museum te verbinden. Helaas
heeft dit niet tot geïnteresseerden geleid.
De Vrijwilligerscentrales van Stichtse Vecht en Utrecht blijven voor het museum belangrijke
partners om geïnteresseerden de weg naar een rol als medewerker bij ons museum te laten
vinden. In 2019 heeft het nieuwe bestuurslid personeelszaken een kennismakingsgesprek
gevoerd met de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. Als uitvloeisel van dit gesprek mochten wij
een delegatie van Zuid-Koreaanse vrijwilligers ontvangen om hen te laten zien hoe met een
enthousiaste groep vrijwilligers een museum succesvol draaiende kan worden gehouden.
In 2019 zijn regelmatig sollicitatiegesprekken gevoerd met nieuwe kandidaten voor verschillende
medewerkersfuncties en hebben we regelmatig belangstellenden mogen verwelkomen om
kennis te maken als bijvoorbeeld gastvrouw/gastheer of gids. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in
totaal 7 nieuwe medewerkers hebben mogen verwelkomen.
Helaas zijn 12 medewerkers gestopt met de werkzaamheden voor het museum, met name
omdat voor een aantal medewerkers de werkzaamheden vanwege een hogere leeftijd of fysieke
ongemakken te zwaar werden. Per saldo is het aantal medewerkers hierdoor met 4 gedaald.
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4.3Bijeenkomsten medewerkers
In 2019 zijn de gastvrouwen/gastheren, educatieve medewerkers en gidsen twee keer bijeen
geweest tijdens de medewerkersbijeenkomsten bij de opening van de voor- en najaar
tentoonstelling. Tijdens deze bijeenkomsten werden details van de nieuwe tentoonstellingen
uitgelegd met als doel de bezoekers van het museum goed te kunnen informeren.
Daarnaast is dit jaar voor het eerst een extra medewerkersbijeenkomst georganiseerd om met
de medewerkers in gesprek te gaan over de beleidsvoornemens voor de komende 5 jaar.
Tevens hebben de medewerkers op drie momenten aan informele activiteiten deelgenomen.
Met deze activiteiten wil het bestuur tot uitdrukking brengen dat het de inzet van de vele
medewerkers zeer waardeert. Zonder deze inzet was het niet mogelijk geweest dat het museum
al 25 jaar succesvol kan bestaan. Wij hebben daarom tijdens een gezellige avond met de
medewerkers op deze 25 jaar teruggekeken en het jubileumjaar geopend. Daarnaast was er de
traditionele eindejaar bijeenkomst - met het uitreiken van een bescheiden eindejaar pakket. Tot
slot werd ook dit jaar een gezamenlijk uitje georganiseerd. Dit jaar is bij wijze van proef gekozen
voor een uitwisseling met de medewerkers van Museum Weesp. Wij hebben hun museum
bezocht en van een rondleiding genoten in Weesp, de medewerkers van Museum Weesp
hebben ons museum bezocht en wij hebben voor hen eveneens een wandeling georganiseerd.
Deze uitwisseling is zeer positief ontvangen door alle betrokkenen.

Medewerkers Vechtstreekmuseum in Weesp

Zowel de formele als informele bijeenkomsten vindt het bestuur erg belangrijk om het
onderlinge contact te bevorderen. Medewerkers werken veelal in roosters en komen elkaar
buiten deze activiteiten anders (bijna) niet tegen.
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5. Tentoonstellingen
Ook in 2019 konden de bezoekers genieten van de vaste tentoonstelling De Vecht – Ons
Pronkstuk!. In 2019 zijn tevens twee wisseltentoonstellingen georganiseerd die achter elkaar
plaatsvonden.

5.1 Vaste tentoonstelling De Vecht – Ons Pronkstuk!
De vaste tentoonstelling onder de naam “De Vecht-Ons Pronkstuk!” die in 2018 is opgezet, heeft
ook in 2019 veel aandacht getrokken en werd zeer gewaardeerd door de bezoekers. De titel
refereert aan de Vecht, die hier al eeuwen slingert, en dit gebied heeft zien veranderen en de
geschiedenis van dichtbij heeft meegemaakt. Het meest in het oog springende bewijs van dit
leven in de Vechtstreek zijn de buitenplaatsen. De bezoeker wordt op de tentoonstelling
meegenomen op reis door de geschiedenis aan de hand van archeologische vondsten, krijgt
inzicht in de totstandkoming van kastelen en buitenplaatsen en neemt veranderingen waar als
gevolg van de industriële ontwikkelingen. Mooie beschrijvingen bij de voorwerpen maken de reis
tot een compleet verhaal.
In 2019 is getracht enige verbeteringen in de vaste tentoonstelling aan te brengen door meer
originele werken te verwerven. De poging om het schilderij met de buitenplaats Elsenburg, op de
benedenverdieping, in eigendom te verwerven in plaats van als langdurig bruikleen, is helaas
niet geslaagd omdat de eigenaresse en haar familie dit mooie werk zelf willen behouden.

5.2

Tijdelijke tentoonstelling: WIND, WATER, WIEKEN EN WERK (1 maart t/m
15 september)

Deze tentoonstelling ging over de molens in de Vechtstreek. Eeuwenlang waren molens
dominant aanwezig in het landschap en het stedelijk gebied. Molens speelden een belangrijke
rol in de waterhuishouding, industrie en voedselvoorziening. Aan het einde van de 19e eeuw
stonden er naar schatting nog ruim negenduizend molens in Nederland. Enkele tientallen staan
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er nu nog in de Vechtstreek, waar meer dan dertig molenaars nodig zijn om deze draaiende te
houden.
In de tentoonstelling stonden achttien molens van Utrecht tot aan Muiden centraal.
Verschillende molenaars hebben meegewerkt aan de tentoonstelling. De molens werden belicht
uit verschillende invalshoeken en werden getoond met behulp van prenten en schilderijen.
Verder waren er relevante objecten uit de molens en waren er diverse fotopanelen gemaakt
door de Fotoclub Loenen. Daarnaast was er aandacht voor de opleiding en het ambacht van de
molenaar.

Molen De Ruiter met molenaar

De tentoonstelling werd omlijst met een aantal activiteiten. Zo fungeerden op enkele dagen
molenaars in opleiding als gids in het museum, was er een lezingenserie, getiteld “molinologie”
en waren twee fietsroutes gemaakt die langs molens leidden. De uitgeschreven fotowedstrijd
leverde veel reacties op en zeker mooie beelden die tijdelijk onderdeel werden van de
tentoonstelling.
Nieuw was dat door de fotoclub Loenen films werden gemaakt, waarbij interviews waren
opgenomen met een aantal molenaars op hun molen. Deze interviews waren te zien en te
beluisteren op de tentoonstelling. De tentoonstelling werd ook begeleid met een audiotour.

5.3

Tijdelijke tentoonstelling: PASSIE: HANS VAN BEMMEL EN DE
VECHTSTREEK (28 september tot en met 5 januari)

Onder deze titel gaf het Vechtstreekmuseum graag ruim baan aan een markant persoon van de
Vechtstreek, Hans van Bemmel. Hij is kenner van de historie van de Vechtstreek in de meest
brede zin en vanaf de oprichting betrokken bij het museum en met name bij de collectie.
Daarnaast is hij geboeid door de werken van de kunstenaars die de Vechtstreek als inspiratie
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voor hun werken gebruikten en hedendaagse kunstenaars uit de Vechtstreek die nationaal en
internationaal actief zijn.
De passie voor de Vechtstreek was dan ook de basis voor de unieke verzameling van
kunstvoorwerpen en bijzondere documenten die Hans in de loop der jaren heeft aangelegd.

In aanloop naar de jubileumtentoonstelling in 2020 in het kader van het 25-jarig bestaan van het
museum, werden uit de verzameling van Hans mooie voorwerpen en documenten getoond
aangevuld met door hem gekozen voorwerpen uit de collectie van het museum, kunstenaars en
vrienden. De tentoonstelling was een mooie drie-eenheid: historie, kunst en de mens Hans van
Bemmel. Ook voor deze tentoonstelling werden speciaal films vervaardigd door de Fotoclub
Loenen met interviews met Hans en met hedendaagse kunstenaars, te weten Barbara de Clercq,
Peter Petersen, Marianne van Dedem en Lolke van der Bij. Een audiotour ontbrak ook nu niet en
Hans was zelf op een aantal dagen als gids aanwezig.
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6. Rondleidingen en nevenactiviteiten
In 2019 hebben veel activiteiten plaatsgevonden. Een aantal daarvan werden herhaald, de
meeste waren nieuw. Hieronder treft u per maand de activiteiten die plaatsvonden in en of rond
het Vechtstreekmuseum.

Januari



Lezing de loop van de Vecht
Lezing het landschap van de Vechtstreek

Februari



Rondleiding door tuinen Nijenrode met aansluitend concert door KAM
Opening wisseltentoonstelling WIND, WATER, WIEKEN EN WERK over molens in de
Vechtstreek

Opening Molententoonstelling

Maart


Rondleiding Vreedenhorst in Vreeland
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April





Jeugdconcert met KAM op Goudestein
Lezing Molinologie
Bezoek Koreaanse Delegatie
Rondleiding tuin/huis Vreedenhoff

Mei










Presentatie door de HKM 1940-1945
Lezing Molinologie
Lezing einde WO II
Start fotowedstrijd rondom de molen tentoonstelling
Fietstochten met als thema de molens in Stichtse Vecht
Rondleiding door tuinen Nijenrode met aansluitend concert door KAM
Extra aandacht voor moeders op Moederdag
Rondleiding door tuinen Nijenrode
Rondje Goudestein-Doornburg

Juni




Lunch Rally Sociëteit "De Unie"

Rally Sociëteit "De Unie"






Abrona Sloependag
Extra aandacht voor vaders op Vaderdag
Rondleiding door tuinen Nijenrode en bezoek nieuwe tentoonstelling DSM
12 kernen toertocht Stichtse Vecht
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Het startschot voor de 12 kernentocht

Juli






Midzomerfeest Gemeente Stichtse Vecht
Rederij Stichtse Vecht
Rondleiding door tuinen Nijenrode
BackRoads
Historizon

Augustus





Rondleiding door tuinen Nijenrode
BackRoads
Prijsuitreiking fotowedstrijd
Historische Kring Huizen

Prijsuitreiking fotowedstrijd met als thema de molens

September



BackRoads
Lezing Joods Verleden en bezoek Joodse begraafplaats
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Lezing door Brouwerij de Vecht over de lokale bieren in Stichtse Vecht
Burgermeestersdag Nijenrode
Open Monumentendag
Opening tentoonstelling Passie Hans van Bemmel en de Vecht
Rondleiding Vreedenhorst in Vreeland
Bijeenkomst van de Kinderburgermeesters

Opening Passie Hans van Bemmel en de Vecht

Oktober












Rondleiding tuin/huis Vreedenhoff
Rondleiding aan SWIB
BackRoads
Cursus project Abcoude-Baambrugge
Lezing Waterbeheersing in de Vechtstreek
Rondleiding Nijenrode SWIB
Medewerkers uitwisseling met Museum Weesp
Rondleiding Nijenrode Zilveren Rijders
Sociëteit Zeist
Bentley en Rolls Club de Mascotte
Rondleiding Nijenrode Businessschool

Bentley en Rolls Club de Mascotte

November


Start 25 jarig bestaan museum
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Rondleiding Nijenrode Businessschool

25 jaar Vechtstreekmuseum

December




Jaarclub Nijenrode
Eindejaar bijeenkomst vrijwilligers
Jaargroep Karin Samwel

Eindejaar bijeenkomst medewerkers
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7. Educatie in het Vechtstreekmuseum
Het Vechtstreekmuseum vindt het erg belangrijk om niet alleen de jeugd van Maarssen maar
ook de jeugd uit de andere kernen van Stichtse Vecht bij het cultureel erfgoed van de Gemeente
Stichtse Vecht te betrekken. Onze regio is zo rijk aan historie dat een stukje bewustwording van
hun eigen leefomgeving zeker de moeite waard is om ze mee te geven. Daarom ontvangen we
kinderen in de leeftijdsgroep van 10 t/m 12 jaar jaarlijks in het museum voor het
‘Buitenplaatsenproject’. Daarnaast bezoeken de brugklasleerlingen van het Niftarlake college
aan het eind van het schooljaar eveneens het museum. Zij hebben als opdracht een film te
maken over wat ze gehoord en gezien hebben. Deze film wordt op school aan het lerarencorps
en medeleerlingen getoond. De meest geslaagde film komt op de website van het
Vechtstreekmuseum. Ook de kinderroute, die zowel bij de vaste tentoonstelling als de tijdelijke
tentoonstelling steeds wordt aangepast vindt bij de bezoekers met kinderen gretig aftrek. Deze
is geschikt voor de leeftijdsgroep 6 t/m 10 jaar.

7.1 Educatieprojecten
Het museum beschikt over een ‘Buitenplaatsenproject’ dat zelfstandig door scholen kan worden
afgenomen. Daarvoor zijn lesmanden ontwikkeld die gevuld zijn met beeldmateriaal,
voorbereidende lessen en verwerkingsmateriaal. De scholen kunnen deze manden lenen om
t.z.t. een bezoek aan het museum goed te kunnen voorbereiden.
Daarnaast wordt het ‘Buitenplaatsenproject’ in het Cultuurmenu van Kunst Centraal aan de
basisscholen van Stichtse Vecht aangeboden en wel aan diegenen die aangesloten zijn bij Kunst
Centraal. De voorbereiding vindt dan via nieuwe media, zoals digi-borden plaats. Er wordt door
Kunst Centraal een agenda gemaakt en de scholen komen dan op de afgesproken datum naar
het museum. Daar worden ze door vier medewerkers van het museum zowel binnen als buiten
begeleid.
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Als kinderen met begeleidende ouders de speciale kinderroute willen volgen krijgen ze daarvoor
een boekje met daarin allerlei doe- en kijkopdrachten. Bovendien kunnen ze zich met een aantal
onderdelen van de historische kleding gaan verkleden en mogen ze na afloop een archeologische
opgraving doen in een voor dit doel speciaal ontworpen kist.

7.2 Educatiemedewerkers en gidsen
Gelukkig beschikt het Vechtstreekmuseum over een groep gemotiveerde medewerkers die iets
meer, of iets anders willen doen dan alleen gastvrouw of gastheer zijn. Zij kunnen zich voor een
van deze taken opgeven en krijgen dan een opleiding. Door met ervaren educatiemedewerkers
en gidsen een aantal keren mee te lopen en het bestuderen van de informatiemappen kunnen
ze een proeve van bekwaamheid afleggen. Is men daar doorheen dan kan men zelfstandig aan
de slag met het ontvangen van groepen kinderen en/of volwassenen. Er vinden diverse
evaluatiemomenten plaats.

Kleding wordt vaak zelf gemaakt

7.3 Educatiemiddelen
Het museum beschikt over historische kleding voor een jongen en een meisje uit de 17de eeuw.
Het kleedgedrag en de materialen waren totaal anders dan nu. Voor de leerlingen een zeer
interessant onderdeel wanneer twee van hen hierin worden gehuld. Verder hebben we voor de
kinderroute een aantal pruiken, cravatte’s (voorloper van de stropdas), fichu’s (zijden
schouderdoeken) schortjes en hoofddeksels voor de dienstmeiden en baretten met sjaals voor
de knechten. Ook de verwerkingsboekjes voor de kinderroute worden door ons samengesteld.
Verder zijn er tekenmaterialen, vloerpuzzels met afbeeldingen van theekoepels en diverse zeer
instructieve films. De goed gevulde lesmanden zijn hierboven al genoemd.
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8. PR, publiciteit en marketing
De website van het museum is de belangrijkste informatiebron voor bezoekers en
belangstellenden. Daarop wordt al het nieuws gepubliceerd en ook de activiteiten waarvoor men
zich via een link met Global Ticket kan aanmelden. Op deze manier zijn 222 boekingen gedaan.
De digitale nieuwsbrief is afgelopen jaar weer negen maal verstuurd. Het aantal abonnees is
gestaag blijven groeien van 340 naar 374 aan het eind van het jaar.
De berichtgeving naar de pers wordt middels email naar meer dan 50 lokale, regionale en
landelijke contacten gedaan. In 2019 zijn meer dan 50 persberichten uitgestuurd.
Op diverse cultuur gerelateerde websites worden onze berichten rechtstreeks door ons
geplaatst waardoor wij in de agenda en hun digitale nieuwsbrieven worden opgenomen. Elke
maand worden onze activiteiten ook via VVV Gooi – Vecht en het Groene Hart gepubliceerd. In
2019 is de nieuwsverspreiding via sociale media weer verder uitgebreid: men kan ons nu zowel
op Facebook als Twitter, LinkedIn als Instagram volgen.
Er is een nieuwe algemene brochure uitgebracht en twee tentoonstellingsflyers voor de
voorjaars-en najaar tentoonstelling. Deze werden op meer dan honderd plaatsen in de Stichtse
Vecht neergelegd. Bij de vaste tentoonstelling ‘De Vecht –Ons Pronkstuk’ is een mooi boekje
uitgebracht dat veel informatie over geschiedenis en cultuur van de Vechtstreek bevat. Alle
activiteiten worden maandelijks in de lokale UITkrant opgenomen. Een aantal malen is er een
radio-interview bij RTV Stichtse Vecht geweest.
Promotie wordt ook gedaan middels 6 borden langs de weg in Maarssen en Breukelen. Verder
via posters buiten en artikelen in diverse geschreven media, zoals de museumkrant en op de
fietsboot. Marketing via commerciële organisaties zoals Rederij Stichtse Vecht, en Historizon
hebben geleid tot aanzienlijke hogere bezoekers aantallen.
Via de Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum proberen wij steeds meer
geïnteresseerden aan ons te binden, die op hun beurt weer voor extra promotie kunnen zorgen.
Het aantal leden groeit langzaam maar is nog niet op het niveau dat wij graag zouden zien.
Er is voor 2020 een begin gemaakt met een jubileumboek middels een crowdfunding actie die in
november succesvol is afgerond met meer dan 80 funders. De resultaten hiervan en het boek
zullen in 2020 hopelijk tot meer bezoekers, verkopen en bekendheid van het
Vechtstreekmuseum leiden.
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9. Collectie
De collectie bestaat uit objecten afkomstig uit de Oudheidkamer van de voormalige gemeente
Maarssen, uit langdurige bruiklenen en aangekochte objecten. Voor de vastlegging van de
collectie wordt gebruik gemaakt van het administratiesysteem Adlib.
Met de gemeente is het overleg afgerond over de overdracht van objecten uit de Oudheidkamer
naar het museum, zodat een goede keuze gemaakt kan worden welke objecten van betekenis
blijven voor het museum. Via een plan van ontzamelen kunnen ook objecten worden
overgedragen aan anderen, zoals het Regionaal Historisch Centrum (RHC) en Historische Kringen
dan wel anderszins worden afgestoten.
Met de Historische Kring Maarssen is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd welke
objecten in langdurige bruikleen kunnen blijven ten behoeve van de tentoonstellingen.
Er zijn pogingen gedaan de eigen collectie door aankoop van werken uit te breiden, waaronder
het schilderij Elsenburg, dat al lang in bruikleen is. Deze pogingen zijn helaas niet geslaagd.

Synagoge in Maarssen

Wel werd het museum blij gemaakt met een langdurige bruikleen van de kunstenaar Co Breman
met een tekening van het interieur van de synagoge in Maarssen. Daarnaast werden aan het
museum enkele etsen van Willem van Leusden geschonken, die in dank aanvaard werden.
Met verbeteringen van het -weliswaar beperkte- depot werden ook stappen gemaakt.
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10.Overzicht activiteiten en bezoekersaantallen
De activiteiten en aantal bezoekers worden in onderstaande tabel weergegeven.
Omschrijving

Activiteit en aantal ervan

Volwassenen

Bezoekers tijdens openingstijden

Jongeren < 7 jaar

Aantal in
2017

Aantal in
2018

Aantal in
2019

731

1.244

2.174

2.592

Gratis toegang

8

24

20

22

Jongeren tussen 7 en 12

Laag tarief

31

10

13

13

Rondleidingen groepen
in het museum

Groepsgrootte variërend

409

425

113

287

Gratis op uitnodiging

Openingen en vieringen

343

25

18

6

Speciale dagen gratis

Museum en monumenten dagen

398

145

n.v.t.

88

Rondleidingen
scholieren

Groepsgrootte gemiddeld 25

395

579

80

541

Statenjacht

In 2019 niet geweest

36

264

252

-

Rederijen

Voor partijen en Welfare groepen

41

89

99

23

Rondleidingen op de
buitenplaatsen

Vreedenhoff, Vreedenhorst,
Nyenrode, Goudestein,
Doornburgh en Joodse
Begraafplaats

384

275

566

114

Thema avonden met
presentatie en film;
zaalhuur

In 2017 Lezing vd.Hulst en Berlijn
In 2018 diverse lezingen
In 2019 diverse lezingen

177

249

272

323

Workshops

Vechtologie

34

12

43

10

2.987

3.341

3.650

4.019

Totaal aantal bezoekers

Aantal in
2016

Nadere gegevens bezoekers 2019:









Het aantal bezoekers tijdens openingstijden is in 2019 met 418 personen toegenomen.
De kwaliteit en de onderwerpen van de tentoonstellingen, alsmede het gebruik van
social media om de aandacht op de tentoonstellingen te wekken, zorgen voor een
grotere toeloop van bezoekers.
Het gebruik van de Museumkaart is ook in 2019 gestegen. In 2019 hebben 2.151 (400
meer dan in 2018) bezoekers de Museumkaart laten scannen.
De jongere bezoeker blijft stabiel laag op 35 staan.
De rondleidingen van de scholieren zijn in 2019 in het eerste kwartaal verder gegaan met
hun bezoek en in november gestart met een nieuwe serie die tot maart 2020 doorloopt.
De rondleidingen op de buitenplaatsen zijn in 2019 behoorlijk afgenomen. Dit kwam
vooral door de vele andere activiteiten die zijn georganiseerd.
Het aantal lezingen is in 2019 weer gestegen. Er is een interessante diversiteit hierin te
vinden.
De stijging van het bezoekersaantal zet gestaag voort in 2019. Het bezoekersaantal in
2019 is met 2.592 alweer in drie opeenvolgende jaren hoger dan in voorgaande jaren. In
2019 is het museum net als in 2018 ook de eerste twee weken van januari geopend
geweest.
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Naast de reguliere bezoekers werden rondleidingen voor groepen georganiseerd in het museum
en in diverse buitenplaatsen, lezingen gegeven, waaronder de lezingserie Vechtologie. Het
Statenjacht is in 2019 helaas niet bij het museum afgemeerd, dit vanwege het lage animo voor
een dergelijke trip. Ook andere rederijen lieten het in 2019 afweten. De thema-avonden zitten
nog steeds in een stijgende lijn.
De Amerikaanse organisatie BackRoads was ook weer van de partij. De BackRoads verzorgt de
faciliteiten voor 50 Amerikanen/Canadezen die per fiets een stukje Nederland willen ontdekken.
Vertrekpunt is het museum. Totaal zijn de BackRoads in 2019 elf keer vanaf het museum
vertrokken.
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11.Financiële resultaten met toelichting
Onderstaand treft u de Balans en de rekening van Winst en Verlies over het boekjaar 2019.

Balans en V&W Vechtstreekmuseum per 31 december 2019
Balans per 1 januari 2019
Activa
Inventaris: Collectie eigendom
Rabobank rekeningcourant

Rabobank BedrijfsSpraarRekening
Kas
Debiteuren
Nog te ontvangen BTW

€ 34.259,97
€ 2.843,48
€ 35.000,00
€ 101,95
€ 298,00
€ 9.671,00
€ 82.174,40

Vermogen eigen collectie
Vermogen c.q. kapitaal
Nog te betalen bedragen
Crediteuren

€
€
€
€

Passiva
34.259,97
42.720,02
7.519,36
-2.324,95

€

82.174,40

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Passiva
34.259,97
38.164,24
5.000,00
3.500,00
7.500,00
4.000,00
5.000,00
369,60
97.793,81

€
€
€
€
€

Inkomsten
32.531,62
2,57
39.552,67
500,97
497,50

€

73.085,33

€
€
€
€

42.720,02
15.444,22 +
20.000,00 38.164,24

Balans per 31 december 2019
Activa
Inventaris: Collectie eigendom
Rabobank rekeningcourant

Rabobank BedrijfsSpraarRekening
Kas
Debiteuren
Nog te ontvangen BTW

€ 34.259,97
€ 2.076,58
€ 55.000,00
€
76,80
€ 100,00
€ 6.280,46

Vermogen eigen collectie
Vermogen c.q. kapitaal
Bestemmingsreserve: Herziening website
Bestemmingsreserve: Aanpassing terras
Bestemmingsreserve: Aankoop collectie
Bestemmingsreserve: Presentatiemiddelen museum
Nog te betalen bedragen
Crediteuren

€ 97.793,81

V&W per 31 december 2019
Uitgaven
Inkopen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bankkosten
Buitengewone lasten: overig
Resultaat

€ 6.507,53
€ 3.329,23
€ 29.555,44
€ 8.581,16
€ 2.360,36
€ 6.707,72
€ 543,23
€
56,44
€ 15.444,22
€ 73.085,33

Omzet
Ontvangen rente
Buitengewone baten: Subsidies
Buitengewone baten: Fooien
Buitengewone baten: Donaties

Berekening kapitaal
Kapitaal 1 januari 2019
Resultaat
Dotatie Bestemmingsreserves
Kapitaal 31 december 2019
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11.1 Toelichting balans per 31 december 2019
Activa:
Het spaarsaldo is met € 20.000 toegenomen in 2019. De toename is vooral het gevolg van de
uitbetaling van toegezegde subsidies uit 2018 en 2019. Bij de toelichting van de V&W vindt u
gedetailleerde informatie. De post ‘Nog te ontvangen BTW’ betreft de terug te vorderen BTW
over 2019.
Passiva:
In het ‘Kapitaal’ is het resultaat over 2019 reeds opgenomen.
Het bestuur heeft besloten om enkele bestemmingsreserves op te voeren die als uitgestelde
investering noodzakelijk worden gevonden. Op basis van de door het bestuur goedgekeurde
bestemming van het resultaat worden de volgende Bestemmingsreserves aan de balans
toegevoegd:





Herziening website € 5.000,-;
Aanpassing terras € 3.500,-;
Aankoop collectie € 7.500,-;
Presentatiemiddelen museum € 4.000,-.

Bestemmingsreserves en de dotatie daaraan worden door het bestuur bepaald en vastgesteld.
De post ‘Nog te betalen bedragen’ bestaat uit de reeds gemaakte kosten voor het drukwerk van
het Jubileumboek 25 jaar Vechtstreekmuseum.
Op de post Crediteuren staan de reeds ingeboekte facturen voor energie en de inkoop voor een
gehouden arrangement op 30 december 2019.
Niet in de balans opgenomen rechten:
Op de balans per 31 december 2019 zijn de reeds toegezegde maar nog niet verantwoorde
subsidies niet opgenomen. Het gaat om de subsidies, die in 2019 zijn toegezegd voor de
tentoonstelling die in 2020 gaat plaatsvinden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 9.750,-.

11.2 Toelichting rekening van V&W over 2019
Het Vechtstreekmuseum heeft in 2019 een zeer goed resultaat behaald van € 15.444,22.
Dat is € 11.052,68 hoger dan over 2018! Dit is het resultaat van voornamelijk meer bezoekers,
fors lagere kosten en ontvangst van subsidies.
Per kostensoorten worden de belangrijkste uitgaven dan wel ontvangsten toegelicht.
Uitgaven:



Inkopen:
De rekening inkopen is met € 6.507,53 ruim € 2.700,- lager dan in het boekjaar 2018. In
het totaal van 2019 zitten de kosten van de crowdfunding.
Personeelskosten:
De rekening Personeelskosten is t.o.v. 2018 lager uitgekomen. De kosten van het uitje
van de vrijwilligers en het eindejaarsgeschenk zijn fors lager uitgevallen. Dit heeft te
maken met een gewijzigde opzet van het uitje namelijk de uitwisseling van medewerkers
tussen het Museum Weesp en het Vechtstreekmuseum v.v..
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Nieuw zijn de kosten voor jubilea en afscheid van medewerkers. Veel medewerkers
blijven het museum lang trouw. Dit mag dan zeker worden beloond met een blijk van
waardering. De totale kosten over 2019 (een inhaal jaar) zijn € 1.321,52.
Huisvestingskosten:
De post huisvestingkosten bestaat voor een groot deel uit de huur (€ 17,8K) en de
energiekosten (€ 3,6K). Verder zijn het de kosten abonnement BBN (alarmopvolging),
OZB-belasting, Personeel schoonmaak, kleine verbouwingen en de aanschaf van de
multimedia apparatuur geboekt. Ten opzichte van het jaar 2018 zijn de
huisvestingskosten € 15,1K lager in 2019. In 2018 zijn een aantal verbouwingen in het
pand geweest (4,7K) en het aanbrengen van de folie op de ramen (€ 6,2K).
Verkoopkosten:
De verkoopkosten bestaan voornamelijk uit de kosten die gemaakt zijn voor PR en
communicatie, evenals de kosten voor drukwerk van brochures, flyers en het
jubileumboek (€ 6,5K) ten behoeve voor de tentoonstellingen.
Kantoorkosten:
Ook de rekening Kantoorkosten is ten opzichte van 2018 behoorlijk lager (€ 2.360,36 om
€ 3.147,78).
Algemene kosten:
Op de Algemene kosten staan onder meer de gemaakte kosten voor de inrichting van
beide wisseltentoonstellingen van 2019. De inrichtingskosten voor de
molententoonstelling zijn
€ 2K hoger dan de kosten voor de tentoonstelling Sport & Spel in 2018. Maar daar staat
ten opzichte van 2018 de inrichting van de Vaste tentoonstelling tegenover. Dat scheelt
toch € 7,7K. Verder zien wij de jaarlijkse kosten voor de verzekeringen. Totaal zijn in 2019
de kosten € 5.078,54 lager uitgevallen dan in 2018.

Inkomsten:


Omzet:
De belangrijkste posten:
- Verkopen coffee corner € 5.071;
- Entree Museumkaart € 6.390;
- Entree overig € 2.319;
- Entree groepen € 3.450;
- Lezingen € 1.508;
- Rondleidingen buitenhuizen € 1.908



Buitengewone baten:
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.
In 2019 is subsidie ontvangen en of toegezegd van onder meer de volgende fondsen:
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