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1.  Inleiding 
Sinds vorig jaar is het Boerderijmuseum “De Bovenstreek” begonnen met een jaarverslag inclusief de daarbij behorende financiële verslagen. 
De noodzaak was geboren uit de condities van de Nederlandse Museumvereniging. Hoewel de reactie op het jaarverslag nu niet direct 
overweldigend was, hebben we toch leuke reacties gehad. O.a. de gemeente was blij met een verslag wat er in zo’n museumjaar gebeurt in haar 
culturele erfgoed.  
 
2. Doelstelling: 
Bij de oprichting van het museum is een doelstelling geformuleerd, die nog steeds van kracht is, namelijk: “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”. Een insteek, die voor alle partijen, zowel intern als extern onderschreven wordt. Belangrijke steunpilaar in de continuering van ons 
museum is de jaarlijkse subsidie, die we van de gemeente Oldebroek ontvangen en voorlopig toegezegd is tot het kalender 2020.  
 
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 2017 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt: 
 
Nicolet Hoorn  voorzitter, aanspreekpunt oogstfeest en andere evenementen. 
Cees Souman  penningmeester, aanspreekpunt personele zaken en inkoop.  
Mathijs Eweg  secretaris, assistent collectiebeheer. 
Ria Meijboom Vicevoorzitter en aanspreekpunt Collectiebeheer, Vrijwilligers/Catering en Inrichtingscommissie. 
Vacant   aanspreekpunt Klederdrachtcollectie.  
Jan van Heerde  aanspreekpunt Educatie. 
Jan van Ommen  aanspreekpunt Public Relations.  
Hendrik v.d. Werfhorst aanspreekpunt Technische Zaken.  
 
Uit bovenstaande lijst kan geconcludeerd worden, in tegenstelling tot 2016, dat 2017 in bestuurlijk opzicht een stabiel jaar is geweest.  
Wel is geconstateerd, dat versterking van het Algemeen Bestuur nog steeds een noodzaak is. Zeker de taken van onze vicevoorzitter zijn 
veelomvattend, waarbij zij ook de vacante functie van aanspreekpunt klederdracht tot nader order waarneemt. Het vinden van capabele 
bestuursleden blijft een moeilijke zaak. In 2017 zijn diverse mensen gepolst om ons bestuurlijk team te versterken, maar om diverse redenen 
ging dat helaas steeds niet door. Ook in 2018 zullen we blijven proberen om nieuwe bestuursleden aan te trekken. 



4 

 

 
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 geen enkel probleem oplevert. In 2017 bestond de groep vrijwilligers uit 112 
personen.  
 
7. Bezoekers: 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bezoekersaantallen van het jaar 2017 en wel in vergelijk met de jaren 2015 en 2016. 
 

Bezoekers 2015 2016 2017 

Volwassenen  8865   8881  7788 

Kinderen  2820   2431  2439 

Totaal 11485 11294 10227 

 
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. Na een uitgebreide screening door de Nederlandse Museumvereniging 
hebben wij inderdaad toestemming gekregen om bezoekers met een museumkaart toe te laten. De apparatuur om deze kaarten te lezen en te 
verwerken waren voor onze vrijwilligers aanvankelijk een probleem. Geleidelijk aan lukte het om hier mee om te gaan. Omdat het voor 
sommigen een probleem bleef en met de administratieve verwerking van de gegevens er weer extra werk bijkwam, is er door het bestuur 
geopteerd voor een elektronische kassa. Hiervoor moesten wel financiële bronnen worden aangeboord. Dankzij de inzet van onze voorzitter is 
het gelukt een substantieel bedrag bij elkaar te krijgen. Aan het eind van het jaar zijn vervolgens leveranciers gevraagd om een offerte in te 
dienen. Het streven daarbij was dat bij de opening van het seizoen 2018 de kassa bedrijfsklaar zou zijn. 
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Het idee, dat met de invoering van de Museumkaart er meer bezoekers zouden komen, is helaas niet uitgekomen, zoals uit bovenstaande cijfers 
mag blijken. De terugval heeft vooral bij de volwassen bezoekers plaatsgevonden. De belangrijkste reden is ons inziens geweest een “in het 
water gevallen oogstfeest”. Dit zijn echter omstandigheden, die je als organisatie niet in de hand hebt. 
 
 
8. Inleiding tot het jaar 2017: 
Net als vorig jaar leek het ons een goed idee om het jaar  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 2017, net eigenlijk als de voorgaande jaren weer een 
interessant jaar is geweest.  
 
Januari:  
Zoals elk jaar is ons museum in januari gesloten en dat betekent als altijd 
“schoonmaken”. Vooral de Deel en de Heerd worden onder handen genomen. De 
wagenschuur met al zijn voer- en werktuigen wordt meestal in maart schoongemaakt 
in het kader van NL-doet. 
In de bestuursvergadering van deze maand is overleg gevoerd met 
vertegenwoordigers van “Molen De Hoop” wat wij voor elkaar zouden kunnen 
betekenen en waar mogelijk directe samenwerking kan ontstaan. 
Er wordt gedacht aan een combikaart voor beide musea. Probleem is echter, dat “De 
Molen” nog in een opbouwfase zit en zeker nog niet direct mogelijkheden ziet tot 
samenwerking. We blijven elkaar echter informeren en streven na jaarlijks overleg. 
De afspraken voor een tentoonstelling van Mecano-voorwerpen is definitief en zal 
rond de Sprokkelmarkt zijn ingericht. Ook wordt in deze maand met hulp van onze 
“buitenploeg” de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  
Met de aanschaf van hout is er ook groen licht gekomen voor het opbouwen van zgn. 
kweekbakken voor allerlei soorten kruiden, die vaak op boerderijen, zoals de onze 
opgekweekt werden en onze moestuin zullen gaan sieren.      Alle huisraad van de Heerd moest naar de deel: de vloer werd geschilderd. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    
    De entree naar de Heerd was zozeer gehavend dat deze van een nieuwe laag voorzien is.
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Februari:  
Ook dit jaar waren we tijdens de voorjaarsvakantie in deze maand twee weken geopend. Tussendoor is met man en macht gewerkt aan de 
inrichting van de tentoonstelling Boeren, Burgers en Buitenlui en het opzetten van de Mecano Tentoonstelling van de heer L. van ‘t Goor. In het 
bestuur is een begin gemaakt met het ontwerp voor een nieuw beleidsplan voor de jaren 2019 en verder. Zoals ook in eerdere jaren is de maand 
februari traditioneel het begin van ons eerste evenement onder de noemer 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. 
 
Als bijzonderheid tijdens dit evenement werd aangesloten bij een landelijke trend, maar nu onder de noemer “Heel Oldebroek Bakt”. In de 
regionale bladen werden inwoners uitgenodigd om hun bakproducten aan te bieden aan een deskundige jury. Dit bleek een enorm succes te 
zijn. Ongeveer 11 inzendingen werden aangeboden en onder grote belangstelling van de bezoekers werden prijzen uitgedeeld voor de beste 
drie baksels en tot slot konden de bezoekers van de taarten, die niet werden meegenomen proeven. Al met al een groot succes en voor 
herhaling vatbaar. Voor de kinderen was er een doorlopend optreden van de clown Ziezo. Jammer was wel, dat het weer niet wilde meewerken, 
zodat de mensen de buitenactiviteiten meden. 
De handwerkactiviteiten in de Schutstal daarentegen zorgden voor veel gezelligheid. 
 
Het aantal bezoekers bedroeg 353 volwassenen en kinderen. Hoewel de opbrengst in vergelijk met  
2016 behoorlijk minder was, kon al met al toch een positief saldo door de penningmeester worden bijgeschreven. 
 
     

 Impressie Sprokkelmarkt 2017 
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Maart: 
Als altijd starten in deze maand de voorbereidingen voor de opening van het seizoen. Maar eerst was er een gezellig samenzijn met vrijwilligers 
en bestuur, waarbij in het kort werd teruggekeken op onze activiteiten van 2016. Diverse sprekers vertelden over het reilen en zeilen van hun 
verschillende commissies. Problemen, die er waren. Successen, die genoteerd konden worden. De morgen werd afgesloten met lekkere 
broodjes en krentenweggen. Met deze maand begint ook weer een voorzichtige opening met de dinsdagmiddag. Nadat er  wat strubbelingen 
met de gemeente en de cultuurmakelaar waren overwonnen in het kader van onze educatie aan Lagere School leerlingen, stroomden de 
aanmeldingen weer binnen tot grote tevredenheid van de Educatiegroep.  
 
Ook dit jaar werd weer meegedaan met de landelijke actie NL-doet, die altijd in maart plaatsvindt. Met hulp van scholieren en particulieren is 
traditioneel de wagenstal schoongemaakt en zijn de borden op het parkeerterrein gepoetst. In het bestuur is besloten om geen afvaardiging naar 
Bus-idee toe te sturen, omdat we het idee hebben, dat de kosten hiervoor meer bedragen dan de opbrengsten van de bezoekers. Misschien 
kunnen we volgend jaar in samenwerking met Molen “De Hoop” een combi-regeling aanbieden aan de Busmaatschappijen. 

 Buitenschoonmaak tijdens NL Doet. 

April: 
Traditioneel is in deze maand de opening van het seizoen. Omdat de expositie “Daar komt de bruid” ook 
in 2017 voortgezet wordt, is er wat betreft een grote expositie niets nieuws te melden. De tentoonstelling 
leverde overigens het hele jaar 2017 nog meer dan voldoende belangstelling op. 
Op de Deel daarentegen zijn we wel gestart met kleine exposities, die ongeveer 3 maanden duren en 
daarna weer vervangen worden door nieuwe. De eerste dit jaar was die van Lambert van ’t Goor uit 
Wezep, die zijn Meccano “bouwwerken” tentoonstelde. Jan Bredewout had als een toevoeging een 
filmpje gemaakt met een interview met de maker en de wijze waarop hoe minuscuul deze objecten in  
elkaar worden gezet. Nadat hieraan publicitair aandacht was gegeven, bleek ook deze kleine tentoonstelling een succes.  
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Het bestuur is gestart met de herijking van een nieuw beleidsplan, dat in 2019 gereed moet zijn. Het erfgoed Gelderland is in 2017 gestopt met 
haar traditionele Gelderse Museumdag in het najaar en heeft een nieuw project opgetuigd onder de naam “Ieders Museum”. Bedoeld om nieuwe 
doelgroepen aan te boren, zoals gehandicapten, ouderen asielzoekers etc. Met het opzetten van een speciaal project voor deze mensen kunnen 
gelden gegenereerd worden uit het budget van Gelders Erfgoed.  
 
Mei: 
Eind april begin mei bereikte ons het bericht, dat onze verhuurder “De Stichting tot Behoud van het Monument” overweegt om in 2018 een forse 
huurverhoging door te voeren. Een zorgelijke ontwikkeling ook al omdat pogingen om structureel sponsoren te vinden, die bereid zijn te 
investeren in de exploitatie van het museum, nog steeds geen resultaat hebben opgeleverd. Wel kan 
voorzichtig vastgesteld worden, dat de invoering van de Museumkaart in april alleen al 86 bezoekers met 
een dergelijk document heeft zien langskomen. Ondertussen worden voorbereidingen getroffen om in 2018 
bij de opening van het seizoen een grote nieuwe tentoonstelling te brengen. 
Inspiratie is opgedaan bij het Landbouwmuseum en het Rien Poortvlietmuseum. Met dit laatste museum lijkt 
samenwerking een grote kans van slagen, omdat het “Boerenleven” een belangrijke inspiratiebron was van 
de schrijver en de tekenaar en mooi aansluit bij de doelstelling van ons 
Museum. 
                                           Een delegatie van de inrichtingscommissie ging persoonlijk naar Tiengemeten en was onder de indruk van het werk van Rien Poortvliet. 

 
 
Ook dit jaar hebben we aan het eind van de maand mei (27-05) weer bezoek gehad van de schaapscheerder om de schapen van het museum 
hun winterjas uit te trekken. Tegelijkertijd hebben we net    als vorig jaar de fair aan dit evenement gekoppeld.  Een kleine twintig kramen binnen 
en buiten 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. Voor de kinderen was er een Clown, die met ballonnen 
figuren maakte en ze konden zich uitleven op een Springkussen.  Voor Volwassenen en kinderen 
was er de mogelijkheid rond te rijden in een open koets getrokken door paarden. Al met al zeker 
een geslaagd evenement. 
 
Juni: 
Tijdens de zomermaanden juni en juli blijft het museum, dankzij de vrijwilligers gedurende zes 
dagen per week open. Bijzondere activiteiten komen echter op een wat lager pitje te staan, omdat 
men op vakantie is of andere bezigheden heeft. Toch waren er ook in deze maand nog 
bijzonderheden te noemen. Zoals het beschikbaar stellen van het terras en een stuk van de Deel 
voor de deelnemers aan Ko-Kalf jaarlijkse wandeltocht. Dit was een leuk evenement en leverde 
extra bezoekers op. Ook heeft het Boerderijmuseum eind juni bezoek gehad van een groep 
vluchtelingen.                      Jan van Heerde, bestuurslid educatie,legt tijdens een schoolbezoek alles geduldig uit aan de leerlingen. 
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Dit was in samenwerking met de plaatselijke vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk Nederland. De bedoeling was dat dit onderdeel zou 
uitmaken van het project   “Ieders Museum”, maar de opzet en kosten waren zo gering, dat hiervoor geen extra subsidie nodig was. Wel leuk 
was te zien hoe de bezoekers met veel interesse ons erfgoed tot zich namen. Wellicht voor herhaling vatbaar. 
Tot slot kan nog vermeld worden, dat rond de 800 kinderen en 100 begeleiders in het kader van ons educatieproject het Boerderijmuseum 
bezocht hebben tijdens het reguliere schoolseizoen. Ten opzichte van vorige jaren een absoluut record. 
 
Juli: 
Als belangrijkste wapenfeit van deze maand kan genoemd worden de toekenning van een substantiële bijdrage 
uit het RABO-fonds Noord-Veluwe voor de aanschaf van een Elektronische Kassa. Tezamen met een al eerder 
ontvangen bedrag van Innerwheel moet het nu mogelijk zijn om de zo gewenste kassa te kunnen aanschaffen. 

De oriëntatie hiervoor kon nu van start gaan.  
In juli is op basis van gezamenlijke deelname van een aantal partijen (waaronder ons museum) gedurende de 
zomermaanden een start gemaakt met de Natuurkracht-Express. Dit is een toeristentreintje, dat zijn start- en 
eindpunt kent bij Landal Green Park in ’t Loo en tijdens de rit een aantal bezienswaardigheden in onze mooie 
gemeente aandoet, waaronder het Boerderijmuseum en Molen De Hoop. Ook dit initiatief kan zeker als geslaagd worden beschouwd en leverde 
extra bezoekers op. Hoeveel was overigens moeilijk in te schatten. Wellicht kan dit ook het hierop volgende kalenderjaar gecontinueerd worden.  
Aan het eind van de maand is, in tegenstelling tot vorig jaar, één dag besteed aan kinderactiviteiten. De belasting van onze vrijwilligers was 
hiervan de belangrijkste oorzaak. Overigens was het ook een feit, dat de wekelijkse woensdagen vaak door dezelfde kinderen werden bezocht. 
Wat nu net niet de bedoeling was. Deze ene Speeldag was overigens een groot succes.  
 
Augustus: 
Traditioneel is dit de maand met ons grootste evenement namelijk het Oogstfeest. De tweede zaterdag van de maand was het zover. Alhoewel 
groots was uitgepakt met veekeuringen (koeien en schapen), een behoorlijk aantal standhouders, agrarische landbouwvoertuigen en er nieuwe 
attracties te zien waren (zoals “weilandsurfen”) viel de publieke belangstelling tegen. Reden hiervoor was het slechte weer. Vooral in de 
morgenuren was het bar en boos. Mede daardoor bedroeg het bezoekersaantal 2366 personen. Een verschil van 1053 bezoekers ten opzichte 
van 2016. Een behoorlijke domper, omdat het Oogstfeest voor ons museum een belangrijke bron van inkomsten is. Toen in de middag het weer 
opklaarde was er toch nog wat extra toestroom van bezoekers. Voor kinderen was er zoals altijd 
voldoende vermaak.  
 
 
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en zijn echtgenote waren bereid om de openingshandeling van het oogstfeest, aardappels rooien, te verrichten. 
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                       Jamal met een aantal schilderijen. 

 
 
Eind augustus werd de deeltentoonstelling van de heer van ’t Goor (Meccano) vervangen door de 
olieverfschilderijen van de heer Jamal Ajan El Hadid (60). Een Syrische vluchteling, die met zijn 
hobby zijn verleden in het thuisland enigszins kon vergeten. Voor de bezoekers een kennismaking 
met andere culturen. Wat ook zeer werd gewaardeerd. 
 
September: 
Dit jaar heeft het Boerderijmuseum ook weer meegedaan met de Open Monumentendag en ook 
dit weer in combinatie met onze jaarlijkse geitenkeuring. Dit jaar was als extra attractie op het 
evenement de opvoering van een klucht door de toneelgroep Irene uit Hattemerbroek. 
Aanvankelijk waren er twee voorstellingen gepland, maar omdat in de middag elders opgetreden 
moest worden, bleef het beperkt tot één optreden. De klucht was in het dialect en dat trok een speciale groep bezoekers aan. Erg leuk. 
Vooraf was ook nog geprobeerd om Molen “De Hoop” met een stand te bemensen, maar dat bleek niet mogelijk omdat zijzelf eigen activiteiten 
hadden ontplooid in het kader van Open Monumentendag.  
De publieke belangstelling vertaalde zich in 170 volwassen bezoekers en 33 kinderen. Hoewel 
ons museum een statisch plek is, beschikt zij ook over een groep enthousiastelingen, die in de 
klederdracht van de streek op locatie voorstellingen geven. Dit gebeurt overigens niet alleen in 
de regio, maar in heel Nederland. Onder deskundige begeleiding van Rein Lotterman is in 
deze maand bijvoorbeeld in Urk een schitterende show gelopen op de jaarmarkt van die 
plaats. Dankzij die presentaties volgen altijd weer uitnodigingen voor volgende evenementen. 
In bestuurlijke zin is een start gemaakt door onze technische man met de inventarisatie van 
wensen omtrent het verplaatsen van de entree naar de vijfkanten hooiberg. Uiteraard zal ook 
overleg gepleegd worden met de Oudheidkundige Vereniging hoe die hier tegenover staan. 
Met alle verzamelde wensen wordt een eerste schets gemaakt ter bespreking in beide 
besturen. Het is duidelijk dat dit toch een proces is van lange adem en ongetwijfeld ook in 
2018 onderdeel zal uitmaken van bespreking. 
 
                    Toneelgroep Irene gaf acte de presence tijdens Open Monumentendag.   
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Klederdrachtgroep ‘Veluws Schoon’ tijdens het klederdrachtfestival op Urk op 2 september 2017. Uiterst rechts presentator Rein Lotterman. 
 
Oktober: 
Door het afschaffen van de Gelderse Museumdag, waarvoor in de plaats het project “Ieders Museum” is gekomen, zijn de reeds geplande 
activiteiten van ons Boerderijmuseum voor die dag ondergebracht in onze eigen “Oldebroeker Dag”. Met een beperkt aantal standhouders, maar 
wel weer met een prachtige vliegershow en de bezichtiging van oude motoren was dit zeker een geslaagd evenement te noemen. Deze dag was 
tevens de laatste dag van de RABO-kidsweek, waarbij kinderen op vertoon van hun Rabo-pas of die van hun ouders de voorafgaande dagen 
allerlei activiteiten konden doen met als thema’s bijendag, melkdag, vogeldag etc.   
 
 
November: 
Op 4 november was de afsluiting van het actieve seizoen van het museum met een bijeenkomst van onze vrijwilligers, waarop werd 
teruggekeken op het seizoen 2017. Er werd in ieder geval opnieuw geconcludeerd, dat het aantal vrijwilligers afneemt en dat baart ons zorgen. 
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Aanwas van mensen  is echt noodzakelijk willen we het Boerderijmuseum in al zijn facetten kunnen laten bestaan. In deze maand vond ook het 
overleg plaats met de Oudheidkundige Vereniging over welke ideeën er bestaan over wijziging van de entree en de verplaatsing van het 
secretariaat naar de Vijfkanten Hooiberg. Alhoewel in het verleden wel eens is gesproken, dat de Oudheidkundige Vereniging zou willen 
vertrekken uit de Boerderij of misschien een andere locatie binnen de bestaande gebouwen zou willen hebben. Tijdens het overleg werd in ieder 
geval aangegeven dat men met de huidige werkplek tevreden is. De volgende stap in dit proces zal zijn verdere uitwerking van de plannen in 
schetsen en bestek. 
 
In november vond nogmaals overleg plaats met de mensen van “Molen de Hoop” en een vertegenwoordiger van de Stichting Philadelphia, die 
op termijn de horeca-activiteiten binnen deze locatie voor zijn rekening zal nemen. Alles bevindt zich echter nog in een beginstadium. Waar we 
wel alle twee aan meegedaan hebben is de Natuurkracht Express. Een aantal zaken hiervan zijn zeker voor verbetering vatbaar. In 2018 zal dit 
in het Toeristisch Platform Oldebroek ingebracht worden.  
 
December: 
Alhoewel in de maanden hiervoor al elke maand verdere stappen waren ondernomen, was het rond begin 
december duidelijk, dat de belangrijkste zaken rond de tentoonstelling van Rien Poortvliet afgerond waren en dat 
de opening van de tentoonstelling van het werk van hem definitief op 17-02-2018 doorgang kon vinden. Ons 
inziens zal dit een prachtige tentoonstelling worden, die naar wij hopen veel bezoekers zal trekken. 
Op 16-12 was traditiegetrouw ons laatste evenement van het jaar: het Kerstconcert. Dit keer met optredens van 
Regina Ederveen, Het Veluws Mannenensemble o.l.v. Dirigent Wim Magré en begeleiding op piano van zijn zoon 
Wilbert Magré. Ook nu weer was de belangstelling overweldigend. Binnen de kortste keren waren er geen 
kaarten meer verkrijgbaar. Met financiële hulp van sponsoren kon een aantrekkelijk programma worden 
samengesteld en door sommigen wordt al weer uitgekeken naar het concert van 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

9. Conclusie: 
Terugkijkend op het jaar 2017 kan geconcludeerd worden, dat we grote inspanningen hebben geleverd om het Boerderijmuseum draaiende te 
houden. Zorg bestaat in eerste instantie in de terugloop van vrijwilligers, die meestal op grond van leeftijd noodgedwongen moeten afhaken en 
waar helaas maar mondjesmaat aan mensen voor terugkomen. Ook het vinden van nieuwe bestuursleden is een moeizame klus en deze zal 
zeker voortgezet worden in 2018. 
 
Zorg bestaat ook bij het Bestuur om een financieel gezond Boerderijmuseum te kunnen blijven runnen. Ondanks al onze inspanningen om 
sponsoren te vinden, die mee willen doen in de financiële exploitatie van ons museum, is dat niet gelukt. Gelukkig wil men ons wel blijven 
sponseren bij de aanschaf van kostbare zaken, die het museum gewoon nodig heeft of moet vervangen. Ook is men nog steeds bereid om 
evenementen en projecten te financieren. Waar we uiteraard heel dankbaar voor zijn. Maar toch blijft het exploiteren van een bedrijf als het onze 
een hele lastige klus in een tijd waar veel veranderingen plaatsvinden en waar wij we willen of niet aan mee moeten doen en die vaak extra 
kosten met zich meebrengen. 
 
Maar het meest dankbaar blijven we ook dit keer weer voor de inzet van het vast personeel en alle vrijwilligers, die het mogelijk maken een 
organisatie als het Boerderijmuseum “De Bovenstreek” draaiende te houden. Heel veel dank daarvoor en we spreken de hoop uit, dat de inzet in 
2018 op dezelfde voet voortgang zal blijven vinden als in 2017.  
 
Mei 2018, 
Het Algemeen Bestuur. 
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Bijlage 1: 
 
Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ Balans per 31 december 2017 

Activa 
   

2017 
 

2016 
 

Passiva 
   

2017 
 

2016 

               Materiële vaste activa 
     

Eigen vermogen 
     Inventaris en inrichting 964 

 
1392 

  
Algemene reserve 

 
-9741 

 
-15434 

 
Collectie (de heer Schut) 5110 

 
5840 

  

Overschot 
2017 

  
4941 -4800 5693 -9741 

Beveiliging 
 

750 6824 1125 8357 
        

               Vlottende 
activa 

       
Voorzieningen 

      Vorderingen 
  

4354 
 

6353 
 

Egalisatiefonds oogstfeest 6000 
 

6000 
 

        
Onderhoudfonds collectie 40000 

 
40000 

 Liquide middelen 
      

Fonds energiebezuiniging 
 

520 
 

520 
 Kas 

  
217 

 
275 

  
Fonds aanleg kruidentuin 

 
1654 48174 2150 48670 

Rabobank rendementsrekening 30000 
 

22500 
         Rabobank rekening courant 3843 34060 2871 25646 

 
Kortlopende schulden 

     

        
Overige schulden 

  
1864 

 
1427 

               

    
45238 

 
40356 

     
45238 

 
40356 
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Bijlage 2: 

     
  Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ Staat van baten en lasten 2017 

Inkomsten 
     

       
Omschrijving 

 
werkelijk begroting werkelijk begroting 

   
2016 2017 2017 2018 

       
Subsidie, gemeente Oldebroek  €               23.415   €               19.000   €          19.750   €             19.500  

Giften, donaties vrijwilligers  €               35.920   €               37.000   €          35.463   €             36.000  

Fooien 
  

 €                     247   €                     200   €                272   €                   200  

Donaties  
  

 €                 5.137   €                 4.500   €            4.750   €                4.500  

Entreegelden 
     

Opbrengst individuele bezoekers  €               15.314   €               18.000   €            9.916   €             12.400  

Klederdrachtshow, video  €                 2.397   €                 2.000   €            1.807   €                1.500  

Consumpties 
     

Opbrengst groepsbezoek  €               26.072   €               25.000   €          16.768   €             25.000  

Winkelverkoop 
 

 €                 2.803   €                 3.500   €            2.848   €                2.000  

Toeslag bijz. uren 
     

Trouwerijen 
 

 €                 1.250   €                     750   €            1.250   €                1.000  

Vrienden van het museum  €                     350   €                     200   €                365   €                   200  

Opbrengst evenementen  €               28.891   €               30.250   €          41.661   €             39.250  

Evenementen 
     

Evenementen, opbr. erfhuis  €                 1.759   €                 1.300   €            2.049   €                2.050  

Sponsoring evenementen  €                 3.829   €                 2.000   €            3.819   €                2.000  

Verhuur kramen e.d.  €                 2.088   €                     750   €                958   €                   750  

Rente 
  

 €                       43  
 

 €                    5  
 

Tekort 
     

 €                3.550  

       
Totaal 

  
 €             149.515   €             144.450   €       141.681   €           149.900  
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Uitgaven 
      

       
Omschrijving 

  
werkelijk begroting werkelijk begroting 

   
2016 2017 2017 2018 

       
 Gebouwen, inventaris  

 
 €            37.284   €            35.800   €       32.164   €           35.800  

 Collectie en tentoonstelingen   €              3.985   €              6.600   €         5.552   €             9.100  

 Public relations  
  

 €              1.305   €              2.300   €         1.050   €             2.100  

 Bestuur- en administratiekosten   €              5.819   €              5.600   €         6.668   €             5.600  

 Vergoeding vrijwilligers  
 

 €            35.981   €            37.000   €       36.468   €           36.000  

 Personeelskosten  
 

 €            15.457   €            17.400   €       11.082   €           17.800  

 Kosten schoonmaken  
 

 €              6.170   €              6.800   €         6.103   €             6.200  

 Overige personeelskosten   €                  120   €                  200   €             866   €                 200  

 Opleidingskosten vrijwilligers   €                  425   €                  400   €             360   €                 400  

 Educatie  
  

 €                     -     €                  250   €                -     €                    -    

 Inkoop consumpties  
 

 €            23.110   €            20.000   €       20.006   €           20.000  

 Inkoop winkelartikelen  
 

 €              1.322   €              1.500   €         1.426   €             1.500  

 Evenementen  
      

 Reservering onderhoud collectie  
    

 Div.kosten, evenementen, kraamhuur   €              9.788   €              7.000   €       12.902   €           12.000  

 Oude ambachten, kramen  
 

 €                  559   €                  600   €             579   €                 600  

 Kosten vrijwilligersbijeenkomsten   €              2.497   €              2.000   €         1.515   €             1.600  

 Sprokkelmarkt  
      

 Onvoorzien  
   

 €              1.000  
 

 €             1.000  

 Saldo baten/lasten  
 

 €              5.693  
 

 €         4.940  
 

       
 Totaal  

  
 €          149.515   €          144.450   €    141.681   €        149.900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


