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1.  Inleiding 
Sinds 2015 is Boerderijmuseum “De Bovenstreek” lid van de Nederlandse Museumvereniging. Eén van de voorwaarden van het lidmaatschap is 
dat het museum jaarlijks een jaarverslag uitbrengt. In de huidige vorm is dit nog niet eerder gebeurd. Wel heeft onze penningmeester al jaren 
hiervoor bij zijn jaarlijkse financiële verslaglegging een uitgebreide schriftelijke toelichting gegeven, welke als jaarverslag gelezen diende te 
worden. Met het lidmaatschap van de Nederlandse Museumvereniging en hun voorwaarden  is het tijd om een meer inhoudelijk verslag te 
maken. Als bijlagen worden uiteraard de financiële verslagen van het afgelopen jaar toegevoegd.  
 
2. Doelstelling: 
Nog even terug naar het begin van oprichting van het museum. Als doelstelling is toen geformuleerd: “het opzetten, beheren en in stand 
houden van een museum om hiermee in het algemeen de historie van deze streek en in het bijzonder van de gemeente Oldebroek te 
bewaren” Dit motto is nog steeds van kracht en wordt onderschreven door onze belangrijkste subsidieverstrekker de gemeente Oldebroek, die 
eind 2015 besloten heeft ook de komende vier jaar structureel een financiële bijdrage aan het museum te verstrekken.  
 
3. Organisatie: 
Onze organisatievorm is een Stichting. De organisatie heeft eigen statuten en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. 
Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) sturen op hoofdlijnen de organisatie aan. De andere bestuursleden hebben over 
het algemeen een specifieke taak binnen de organisatie en maken in die hoedanigheid onderdeel uit van het Algemeen Bestuur. 
 
4. Bestuur: 
In 2016 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt: 
Marinus Hein   voorzitter, aanspreekpunt oogstfeest en andere evenementen (tot 01-08). 
Nicolet Hoorn  voorzitter, aanspreekpunt oogstfeest en andere evenementen (vanaf 01-08). 
Mathijs Eweg  secretaris, assistent collectiebeheer. 
Gerrit Jan Prins  penningmeester, aanspreekpunt personele zaken en inkoop  (tot 01-04). 
Cees Souman  penningmeester, aanspreekpunt personele zaken en inkoop (vanaf 01-04). 
Ria Meijboom Vice-voorzitter en aanspreekpunt Collectiebeheer en Vrijwilligers/Catering. 
Greet Ridder   aanspreekpunt Klederdrachtcollectie (tot 01-08).  
Jan van de Poll*   aanspreekpunt Inrichting museum (van 01-04 tot 01-12). 
Jan van Heerde  aanspreekpunt Educatie. 
Jan van Ommen  aanspreekpunt Public Relations.  
Pim de Hoog   aanspreekpunt Technische Zaken (tot 01-08). 
Hendrik v.d. Werfhorst aanspreekpunt Technische Zaken (vanaf 01-12). 
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Het sterretje bij Jan van de Poll is met opzet hier geplaatst, omdat zijn periode als aanspreekpunt natuurlijk nooit 8 maanden heeft geduurd. Om 
onverklaarbare reden is Jan nooit als bestuurslid ingeschreven geweest bij de Kamer van Koophandel voor de datum 01-04-2016, terwijl hij al 
meer dan 9 jaar daarvoor zijn taken met grote inzet uitvoerde.  
 
Uit bovenstaande lijst kan overigens duidelijk geconstateerd worden, dat 2016 een roerig jaar is geweest aangaande mutaties in het bestuur. 
Van een groep van 9 bestuursleden aan het begin van het jaar naar een bestuur van 7 personen aan het eind van het jaar. Naar verwachting zal 
in 2017 nog een bestuurslid worden toegevoegd om een splitsing te maken in de op dit moment te omvangrijke taak van Ria.   
 
5. Vast Personeel: 
Het Boerderijmuseum “De Bovenstreek” heeft 1(fte) betaald personeelslid verdeeld over 3 personen. Erika Bakker en Janneke van Boven als 
secretariaatsmedewerkers en Jannie van Olst als interieurverzorgster.  
Erica en Janneke bemensen de telefoon en helpen waar nodig de vrijwilligers als vraagbak of springen bij. Daarnaast zorgen zij voor allerlei 
administratieve zaken, die nu eenmaal bij een organisatie van deze omvang horen. Zij maken een planning waar het bezoeken van het museum 
betreft van scholen, particulieren en bijv. verzorgingstehuizen en doen ook inkoopwerkzaamheden.  De taak van Jannie is om vooral de 
openbare ruimten schoon te houden.  
 
6. Vrijwilligers:   
Zonder onze vaste medewerkers tekort te doen, is en blijft ons belangrijkste kapitaal   
toch de grote groep vrijwilligers, die het mogelijk maakt om gedurende de hele week (met uitzondering van de zondag) tijdens het seizoen 
bezoekers en gezelschappen te ontvangen. Niet onvermeld mag blijven, dat daarbij ook catering aan groepen en individuen hierbij geen enkel 
probleem oplevert. In 2016 bestond de groep vrijwilligers uit 112 mannen en vrouwen.  
 
7. Bezoekers: 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bezoekersaantallen van het jaar 2016 en wel in vergelijk met de jaren 2014 en 2015. 
 

Bezoekers 2014 2015 2016 

Volwassenen 10146   8665   8881 

Kinderen   2310   2820   2431 

Totaal 12456 11485 11294 

 
Uit empirisch onderzoek is gebleken, dat zo’n 70% van buiten de gemeente komt. De andere 30% komt uit de eigen gemeente en regio en komt 
vooral af op onze jaarlijkse evenementen. Vooral deze evenementen zorgen, dat ons bezoekersaantal redelijk stabiel blijft. In 2016 is het 
Boerderijmuseum, zoals al eerder aangegeven, lid geworden van de Nederlandse Museumvereniging met als uiteindelijk doel om in 2017 ook 
bezoekers met een museumkaart in het museum te kunnen ontvangen. In november 2016 is er definitief groen licht gekomen van de organisatie 
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Museumkaart, dat per 01-01-2017 de kaart ook geldig is in ons museum. Met deze mogelijkheid hopen we een stimulans te hebben gecreëerd 
om het totaal aan bezoekers in 2017 te laten groeien.   
 
 
8. Inleiding tot het jaar 2016: 
Het leek ons leuk om het jaar 2016 chronologisch de revue te passeren, waarbij per maand wordt stilgestaan wat er zich zoal op de Boerderij 
heeft afgespeeld. Uiteraard is de ene maand niet de andere en is de maand augustus voor ons al jaren het hoogtepunt met als evenement “Het 
Oogstfeest”. Maar ook in de andere maanden van het jaar vinden er interessante gebeurtenissen plaats, die de moeite waard zijn om genoemd 
te worden. Al terugkijkend kan geconstateerd worden, dat 2016 een boeiend jaar is geweest en er nogal wat zaken gespeeld hebben. 
 
Januari:  
Het jaar begon met Omroep Gelderland die ons ter gelegenheid van Gelredag een bezoek bracht op 9 
januari 2016. De rest van deze maand was ons museum gesloten en kenmerkt het zich dan ook vooral als 
maand van de grote schoonmaak. Een grote groep vrijwilligers zorgt ervoor, dat vele attributen van hun 
plaats worden gehaald en al of niet worden gestoft of gesopt. Achter kasten en vitrines worden de 
spinnenwebben en stofwolken weggehaald, zodat bij de start van het seizoen (1 april) alles weer spic en 
span is en de bezoekers onze collectie weer fris tegemoet kunnen zien. Ook wordt in deze maand met hulp 
van onze “buitenploeg” de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
In het algemeen bestuur is gesproken over het idee om een jaarkrant het licht te doen zien en ook om de 
lichtpunten op de deel te vervangen door ledverlichting, zodat op de energiekosten bespaard kan worden. 
De inrichtingscommissie heeft een verzoek ingediend voor de aanschaf van een aantal paspoppen, die 
nodig zijn voor de in april te starten tentoonstelling over bruidsmode door de jaren heen. 
 
Van het Samenlevingsplatform Gemeente Oldebroek is het verzoek gekomen om plaatsing van een extra informatiebord, naast of bij die van het 
Klompenpad om vrijwilligers te werven voor het realiseren van een mogelijk nieuw pad naast het in 2015 reeds tot stand gekomen Klompenpad. 
Dit verzoek is gehonoreerd.  
 
Februari:  
Na de schoonmaak is er op de deel een proefopstelling met Ledverlichting gemaakt, die duidelijk een 
verbetering is, zodat de hele verlichting aangepakt kan worden. De paardenstal is in de hoek van de deel 
met inzet van de mensen van de buitenploeg gerealiseerd en niet te vergeten met de briljante zet in 
aanschaf van een kunststoffen paard door Jan van de Poll.  
Uitgebreid is toen al vooruit gelopen op de opening van de expositie “Daar komt de bruid”, die gepland 
stond voor 02-04. Hiervoor moest veel voorwerk worden verricht, vooral door de dames van het 
Kledingdepot en de inrichtingscommissie.  
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Een terugkomend thema in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur is het zoeken en vinden van een nieuwe voorzitter. Vorig jaar heeft 
Marinus Hein bij een geschikte opvolger aangegeven te willen terugtreden. Met een aantal namen gaan sommige bestuursleden op pad om er 
één te vinden. 
Tijdens de voorjaarsvakantie in deze maand waren we twee weken volledig geopend. Aan het eind van de maand was ons eerste grote 
evenement van het nieuwe jaar: De traditionele sprokkelmarkt. Met het proeven van allerlei hapjes en drankjes konden de bezoekers hun kostje 
weer bij elkaar sprokkelen, zoals dat in vroeger tijden gebruikelijk was. Ook dit jaar werd er door de leden van de buitenploeg weer vakkundig 
balkenbrij gemaakt.  
 
Het aantal bezoekers bedroeg 432 volwassenen en 250 kinderen. personen. Hoewel de opbrengst in 
vergelijk met 2015 teruggelopen is, waren er dit jaar weer meer kinderen. 
Vermoedelijk had dit te maken met de attractie van de Vogelshow.  
Al met al kon toch een positief saldo door de penningmeester worden 
bijgeschreven. 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart: 
Zoals gebruikelijk starten in deze maand de voorbereidingen op de opening van het seizoen, waarbij 
het dit jaar als extra bijkomstigheid samenviel met de opening van onze nieuwe expositie. Maar eerst 
was er een gezellig samenzijn met vrijwilligers en bestuur, waarbij in het kort werd teruggekeken op 
onze activiteiten van 2015 en Gerrit Jan Prins voor de laatste maal als penningmeester zijn financieel 
verslag presenteerde van dat afgelopen jaar. Hierna gaf Rein Lotterman een presentatie over 
klederdrachten en accessoires, zoals hij die in november 2015 had gegeven in Veluvine in Nunspeet. 
De morgen werd afgesloten met lekkere broodjes en krentenweggen. Elke dinsdagmiddag waren we 
deze maand geopend. 
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Ook dit jaar werd weer meegedaan met de landelijke actie NL-doet, die altijd in maart plaatsvindt. Met hulp van scholieren en particulieren is de 
wagenstal schoongemaakt. 
In het bestuur is in deze maand een besluit genomen over een reglement van aftreden van het bestuur. Wat volgens onze statuten aanwezig 
hoort te zijn. 
 
April: 
Traditioneel de opening van het seizoen en tegelijkertijd de aftrap van de expositie “Daar komt de 
bruid”. Een overzicht van trouwkleding door de jaren heen, welke door een enthousiaste groep 
vrijwilligers bij elkaar gehaald is. Zelfs met stoffen uit het verre Japan. De opening werd verricht door 
Inge Dokter, eigenaresse van Bruidshuis Dokter - de Graaf uit Kampen, door het aansnijden van een 
bruidstaart. 
Rein Lotterman hield ook nu weer een causerie. Dit maal over bruidskleding. Inge Dokter vertelde o.a., 
dat vroeger geen jurk werd gekocht voor één dag. Vaak werd getrouwd in dezelfde kleding, waarin men 
ook belijdenis had gedaan. De tentoonstelling is ook nog in 2017 te bezoeken.   
   
 
Heuglijk nieuws was er ook te melden uit het in 2015 geplaatste ooievaarsnest. Via een kennis van Jan van Heerde scheerde 
een drone over het nest en constateerde de leg van 4 eieren in het nest. Met een melding op onze facebookpagina en het 
bijbehorende filmpje werd aardig wat publiciteit gegenereerd.  
 
Links is naast de ingang door de onvolprezen “buitenploeg” een terras met een zitgroep gerealiseerd, zodat bezoekers van 
het museum, maar ook de lopers van het Klompenpad hier zich kunnen verpozen.  
Als nieuw bestuurslid is aangetrokken Henk van de Werfhorst als vervanger van Pim de Hoog, omdat hij nog in het reguliere 
circuit werkzaam is, wordt overwogen om de vergaderingen van het Algemeen Bestuur te verplaatsen naar de avond. 
 
 
Mei: 
Na onderzoek bij de media geeft Jan van Ommen aan, dat realisatie van een jaarkrant op dit moment nog een brug 
te ver is. Mogelijk in de toekomst, maar hij wijst erop, dat vooral de nieuwe media als website, facebook en twitter 
actiever benut moeten worden. Hier zal in de loop van het jaar inzet op worden gepleegd. 
Omdat Erica al enige tijd zwanger is, zal er vanaf half juli vervanging gerealiseerd moeten worden. Uit eigen 
gelederen heeft Ria zich aangeboden om tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof haar functie over te 
nemen.  
Ook dit jaar hebben we aan het eind van de maand mei (28-05) weer bezoek gehad van de schaapscheerder om 
de schapen van het museum hun winterjas uit te trekken. Omdat het bezoek van de herfstfair 2015 erg was 
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tegengevallen door het slechte weer, is de fair in 2016 gekoppeld aan het schapenscheren. Een kleine veertig kramen zorgden, dat de 
bezoekers een aanbod van alles en nog wat kregen voorgeschoteld. Uiteraard kon men zich verdiepen in (oude) ambachten, zoals spinnen, 
breien en haken. Ook werd aan de inwendige mens gedacht met diverse lekkernijen uit oma’s keuken. Al met al kan teruggezien worden op een 
uiterst geslaagd evenement, waarbij het weer wonderwel, ondanks de sombere voorspellingen, zich van zijn beste kant liet zien.  
 
 
Juni: 
Tijdens de zomermaanden juni en juli blijft het museum, dankzij de vrijwilligers natuurlijk gedurende zes dagen per week open. Andere 
activiteiten komen echter op een wat lager pitje te staan, omdat men op vakantie is of andere bezigheden heeft. 
Wel is in bestuurlijke zin een belangrijk resultaat bereikt in deze maand. Nadat vele namen de afgelopen maanden zijn gepasseerd, die wel of 
niet benaderd zijn met een persoonlijk gesprek, is Nicolet Hoorn bereid gevonden om als voorzitter van de Stichting  Boerderijmuseum “De 
Bovenstreek” het stokje over te nemen van Marinus Hein. We zijn blij, dat ondanks haar drukke werkkring, zij bereid is gevonden om deze 
functie in te vullen. Wel betekent het, dat de vergaderingen van het bestuur, verplaatst zullen moeten worden naar de avond. Voor sommigen zal 
dit een bezwaar zijn. Voor anderen betekent dit een aanpassing. In de juli-vergadering van het Algemeen Bestuur zal zij worden voorgedragen 
om per 01-08-2016 de voorzittershamer over te nemen.   
 
 
Juli: 
Na stemming in het Algemeen Bestuur wordt Nicolet Hoorn unaniem als nieuwe voorzitter aangenomen, waarna zij de vergadering van deze 
maand met inbreng bijwoont. Het evenement in Elburg “Yes in the Garden” heeft haar opbrengst van  
€ 2.150,-- beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kruidentuin en aanpassing van een aantal andere zaken in onze boerderijtuin. Het 
bestuur en vrijwilligers zijn hier erg mee verguld en Jan van de Poll en Jan van Heerde gaan bezien of in samenwerking met derden (te denken 
valt aan Biohorma) oplossingen en ideeën ontwikkeld kunnen worden.  
Jan van Ommen presenteert in de vergadering zijn plan onder de naam “De Bovenstreek zoekt vrienden en sponsoring”.  Het algemeen bestuur 
kan er zich prima in vinden en ziet het als een eerste aanzet om verder te gaan met het zoeken van vrienden en sponsoren, zodat wij ook via 
derden structureel inkomsten kunnen verwerven.  
Nu we per augustus een nieuwe voorzitter hebben, wordt definitief besloten om de vergadering van het Algemeen Bestuur te verplaatsen naar 
de derde dinsdag in de maand, maar dan wel ’s avonds met als aanvangsuur 19:00 uur. 
 
 
Augustus: 
Dat is zoals bekend de oogstmaand en is er dit jaar ook weer uitgebreid gefeest net als andere jaren op de tweede 
zaterdag (13-08) van de maand. Dankzij prachtig weer kon dit evenement met 3474 betalende bezoekers als 
bijzonder geslaagd in de analen worden bijgeschreven. 
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Bij de gemeente Oldebroek is deze maand een beleidsplan ingediend om de gelden, die via hen beschikbaar zijn voor het Cultuur en 
Erfgoedpact 2016, te mogen aanwenden voor speciale activiteiten in het kader van erfgoed doelstellingen. Het boerderijmuseum had gekozen 
voor het vastleggen van oude ambachten op video om deze t.z.t. te vertonen in de Boerderijmuseum. Ook de kosten gemaakt voor de 
tentoonstelling “Daar komt de Bruid” zijn als culturele activiteit aangemerkt. De gemeente heeft na een gedegen oordeel het plan goedgekeurd. 
Net als in juli zijn ook in de maand augustus kinderactiviteiten op de woensdagmiddagen georganiseerd, die onder supervisie stonden van Ria 
en Geke. Deze activiteiten moeten niet verward worden met ons educatieproject voor lagere scholen. Deze worden vanaf april  tot en met 
oktober elke dinsdag gehouden door onze educatiegroep onder leiding van Jan Heerde.  
 
 
 
September: 
Dit jaar heeft het Boerderijmuseum ook dit keer weer meegedaan met de 
Open Monumentendag. Prettige bijkomstigheid was, dat wij de mogelijkheid 
hadden om de jaarlijkse geitenkeuring op die dag te organiseren. Met dit 
evenement waren wij hierdoor toch verzekerd van meer bezoekers dan 
normaal, omdat anders ons museum moet concurreren met omliggende 
gemeenten als Elburg en Hattem, die nu eenmaal meer kunnen bieden. Het was zeker een succes te noemen. 
Bij de officiële opening van Molen “De Hoop” in Oldebroek door Prinses Beatrix was het museum vertegenwoordigd met een fraaie mini-
tentoonstelling en door de aanwezigheid van Liesbeth van de Beek en Henk van ’t Hof in klederdracht.  
 
 
Oktober: 
Van de ene monumentendag naar de andere monumentendag is het motto 
geweest in de maand oktober.  Op de Gelderse Museumdag met als thema 
“Verleg je grenzen” kon een redelijke opkomst van het publiek worden 
genoteerd voor activiteiten als een kleedjesmarkt, een tentoonstelling van 
een preparateur, en één van de Vogelbescherming. Ook de show van 
modelvliegtuigen en drones kon zeker als geslaagd worden genoemd.  
In samenwerking met de RABO bank is, net als het jaar daarvoor, (toen 
voor de eerste keer) in de herfstvakantie de Rabo-kidsweek gehouden. Op 
de betaalpas van volwassenen kunnen kinderen dan gratis het museum bezoeken. Totaal hebben 375 kinderen van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Een stijging van 125 kinderen t.o.v. 2015. 
Henk was in samenwerking met onze penningmeester bezig om een andere beveiligingsinstantie voor ons museum te vinden om tot 
kostenreductie te komen. Onze vertrouwde slotbijeenkomst van het seizoen werd weer door veel vrijwilligers bezocht.  
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November: 
In het begin van de maand was weer de jaarlijkse beurs “Bus-idee” waar de busmaatschappijen en verschillende 
horecabedrijven en musea contacten leggen met potentiële organisaties waar zij met hun klanten naar toe kunnen. 
Veel folders werden uitgedeeld en derden waren zeer te spreken over het aanbod van ons Boerderijmuseum. 
 
Erica zou deze maand na haar bevalling weer terugkeren om haar werkzaamheden te hervatten. Helaas was zij nog 
steeds ziek en kon zij nog niet komen werken. Het betekende, dat er geïmproviseerd moest worden om het 
secretariaat door de week te bemensen. Met het verschuiven van de werktijden van Janneke naar andere dagen en de inzet van Ria was het 
mogelijk tot het eind van het jaar een tijdelijke oplossing te creëren. Wel konden hierdoor twee zekere werkdagen niet 
ingevuld worden.  
Problemen waren ook gesignaleerd door Jan van Heerde rond de Erfgoedleerlijn en de rol van de cultuurmakelaar 
daarin. In het jaargesprek met de gemeente Oldebroek is hier onder meer uitvoerig bij stilgestaan en zou de 
gemeente proberen de partijen om de tafel te krijgen. Het vervolg vond plaats in december. Voor het museum 
betekende dit, dat de inkomsten terugliepen.  
Jan van Ommen zal in overleg treden met Molen “De Hoop” om begin 2017 met elkaar om te tafel te gaan zitten om 
te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen in het nieuwe jaar. 
 
 
December: 
Begin december werd bericht ontvangen, dat ingaande 01-01-2017 ons museum definitief te bezoeken is met de 
museumkaart. Nu echt maar hopen, dat dit het volgend jaar tot meer bezoekers zal leiden.  
De bemiddeling van de gemeente Oldebroek heeft ervoor gezorgd, dat er afspraken konden worden gemaakt 
met de cultuurmakelaar en Jan van Heerde. Naar verwachting zal dit resulteren in een grotere toestroom van 
schoolklassen, zodat het educatief programma in 2017 voor alle partijen zijn vruchten zal gaan afwerpen.  
Met de Rabobank zijn onderhandelingen gestart over educatie mogelijkheden in het verlengde van de reeds 
bestaande Kids-week activiteiten. Met een speciaal lesprogramma voor de groepen 7/8 van de basisschool in 
combinatie met “Banking for Food” wordt gehoopt extra financiële middelen voor ons museum te genereren. 
Op 17-12 was traditiegetrouw ons laatste evenement van het jaar: het Kerstconcert. 
Dit keer met optredens van Kithara en Sir-5. De belangstelling is als elk jaar overweldigend. Twee weken voor het concert waren alle kaarten al 
uitverkocht en moesten we “nee” verkopen. Het concert zelf werd door de bezoekers geslaagd gevonden. 
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9. Conclusie: 
Nadat eind 2015 de gemeenteraad Oldebroek zich positief had uitgesproken over voortzetting van structurele subsidieverlening voor een periode 
van vier jaar kon iedereen die zich inzet en bezighoudt met het Boerderijmuseum “De Bovenstreek” een zucht van verlichting slaken. Continuïteit 
was nu eindelijk gewaarborgd en het Bestuur kreeg de tijd om nieuwe wegen in te slaan en te zorgen, dat er via andere bronnen inkomsten 
binnengehaald konden worden.  
Uit het jaarverslag van 2016 valt in ieder geval op te maken, dat hier werk van is gemaakt. Uiteraard vraagt dit vaak meer tijd dan je zou willen, 
maar toch kan geconcludeerd worden, dat op bescheiden schaal de eerste successen geboekt zijn.   
 
Met het publicitaire plan van Jan van Ommen “Het Boerderijmuseum “De Bovenstreek in Oldebroek zoekt sponsors en vrienden” is een kader 
geschapen om hiermee actief aan de slag te gaan en de eerste resultaten (zie de maand december)  
beginnen hun vruchten af te werpen. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. 
 
Maar het meest dankbaar blijven we toch voor de inzet van het vast personeel en alle vrijwilligers, die het mogelijk maken een organisatie als het 
Boerderijmuseum “De Bovenstreek” draaiende te houden. We spreken de hoop uit, dat de inzet in 2017 op dezelfde voet voortgang zal blijven 
vinden als in 2016.  
 
April 2017, 
Het Algemeen Bestuur. 
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Bijlage 1 

              

     
Balans per 31 december 2016 

     

             

               
Activa 

   
2016 

 
2015 

   
Passiva 

 
2016 

 
2015 

               
Materiële vaste activa 

           
Inventaris en inrichting 1392 

 
1282 

    
-15434 

  
-15434 

Collectie (de heer Schut) 5840 
 

6570 
    

5693 -9741 
  

Beveiliging 
 

1125 8357 1500 9352 
        

               
Vlottende activa 

              
Vorderingen 

  
6353 

 
6467 

  
6000 

 
6000 

 

         
40000 

 
40000 

 
Liquide middelen 

       
520 

 
2000 

 
Kas 

  
275 

 
219 

   
2150 48670 

 
48000 

Rabobank rendementsrekening 22500 
 

15559 
         

Rabobank rekening courant 2871 25646 4724 20502 
       

           
1427 

 
3755 

               

    
40356 

 
36321 

     
40356 

 
36321 
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Bijlage 2 

      
Staat van baten en lasten 2016 

     

               
Inkomsten 

     
Uitgaven 

      

               Omschrijving 
 

werkelijk begroting werkelijk begroting Omschrijving 
  

werkelijk begroting werkelijk begroting 

   
2015 2016 2016 2017 

    
2015 2016 2016 2017 

   
€ € € € 

    
€ € € € 

Subsidie, gemeente Oldebroek 13000 19000 23415 19000 
 

 Gebouwen, inventaris  
 

36472 36650 37284 35800 

Giften, donaties vrijwilligers 36961 32500 35920 37000 
 

 Collectie en tentoonstelingen  3621 6600 3985 6600 

Fooien 
  

221 200 247 200 
 

 Public relations  
  

2099 2100 1305 2300 

Donaties  
  

5916 5500 5137 4500 
 

 Bestuur- en administratiekosten  4238 4450 5819 5600 

Entreegelden 
      

 Vergoeding vrijwilligers  
 

36961 32500 35981 37000 

Opbrengst individuele bezoekers 11228 14400 15314 18000 
 

 Personeelskosten  
 

16628 17000 15457 17400 

Klederdrachtshow, video 1952 
 

2397 2000 
 

 Kosten schoonmaken  
 

6803 5200 6170 6800 

Consumpties 
      

 Overige personeelskosten  119 
 

120 200 

Opbrengst groepsbezoek 28244 33600 26072 25000 
 

 Opleidingskosten vrijwilligers  247 250 425 400 

Winkelverkoop 
 

3103 4375 2803 3500 
 

 Educatie  
  

31 250 0 250 

Toeslag bijz. uren 
      

 Inkoop consumpties  
 

24083 24375 23110 20000 

Trouwerijen 
 

750 
 

1250 750 
 

 Inkoop winkelartikelen  
 

1276 2500 1322 1500 

Vrienden van het museum 144 1000 350 200 
 

 Evenementen  
  

9927 
   Opbrengst evenementen 30904 42300 28891 30250 

 
 Reservering onderhoud collectie  

 
3000 

  Evenementen 
      

 Div.kosten, evenementen, kraamhuur  
 

4950 9788 7000 

Evenementen, opbr. erfhuis 2053 
 

1759 1300 
 

 Oude ambachten, kramen  
  

600 559 600 

Sponsoring evenementen 2163 
 

3829 2000 
 

 Kosten vrijwilligersbijeenkomsten  1849 1400 2497 2000 

Verhuur kramen e.d. 1172 
 

2088 750 
 

 Sprokkelmarkt  
   

400 
  Rente 

  
1010 

 
43 

  
 Onvoorzien  

   
1000 

 
1000 

        
 Saldo baten/lasten  

 
-5533 9650 5693 

 

               Totaal 
  

138821 152875 149515 144450 
 

 Totaal  
  

138821 152875 149515 144450 
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