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Doelstelling: 
De doelstelling van het boerderijmuseum is:  

a. het behoud, het beheer, de registratie, het depot houden, de conservering en de restauratie van de 
collecties;  

b. het in bruikleen geven van een deel van de collectie; 
c. het in bruikleen nemen van objecten, die de collectie completeren; 
d. aankoop en ontzamelen van objecten voor een toereikende collectie; 
e. het verhalen over en laten zien van het boerenleven in de omgeving van Oldebroek aan het begin van de 

vorige eeuw. 
Daarnaast is het museum de aangewezen plek om overige historische informatie, in de breedste zin van het woord, 
van Oldebroek en omgeving te presenteren. 
 
Hoofdlijnen beleidsplan:  

a. Het museum handhaven en verbeteren, 
b. Educatie/instructie op gebied van: spinnen, mutsenwassen, doekenvouwen, aanbrengen van hoofdtooien 

zoals de tipmuts en de lange muts; 
c. Ontwikkeling veiligheidsbeleid; 
d. Diapresentatie, rondleiding; 
e. Klimaatbeheersing.  
f. Bij het museum passende nevenactiviteiten zoals: aanbieden als trouwlocatie; oogstfeest, sprokkelmarkt, 

een Boerderijfair, schaapscheerderfeest het organiseren van concerten; 
g. Het promoten van het museum via de website, posters, facebook, de krant, busidee. 

 
De Stichting boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ beheert het museum en heeft onder meer als missie: ‘het beheren 
en behouden van de collecties’. De Stichting boerderijmuseum huurt hiervoor de volgende onroerende goederen 
van de Stichting tot behoud van het monument: 
-De boerderij daterende uit 1753, zijnde van het type hallenhuis waarin oorspronkelijk een gemengd boerenbedrijf   
werd uitgeoefend. 
-Een wagenloods, in gebruik als expositieruimte voor werktuigen. 
-Een vijfroeden hooiberg, in gebruik als expositieruimte voor karren en rijtuigen. 
-Een vierroeden hooiberg, in gebruik als hooiberg. 
-Een tweeroeden steltenberg, in gebruik als kleinvee stal. 
-Een bakhuisje, in gebruik als expositieruimte. 
-Een bijenstal, in gebruik als bijenstal. 
-De Schutstal, in gebruik om onderdelen van de collectie te exposeren en tentoonstellingen te houden, presentaties 
en klederdrachtshows te geven en groepen te ontvangen. 
-Een kippenhok, waarin drie oude kippenrassen huizen.  
-Een schuur, in gebruik als werkplaats en opslagplaats voor minder kwetsbare objecten. 
-Erf en terrein, in gebruik als siertuin, moestuin, boomgaard en kleinvee weide. 
 
Naast het presenteren van de collectie organiseren we (tijdelijke) tentoonstellingen en geven we educatie aan de 
kinderen in de basisschoolleeftijd. 
 



De organisatievorm van het museum is een stichting. De taken binnen het bestuur van de stichting zijn in een 
organogram gepreciseerd. Het aantal actieve vrijwilligers bedraagt 105 personen. Daarnaast zijn er drie betaalde 
krachten in dienst van de stichting, gezamenlijk voor 1 fte. Zij zijn belast met administratieve ondersteuning en  
schoonmaakwerkzaamheden. Ook ontvangen we graag MAS stagiaires.   
De inkomsten van het museum bestaan uit een jaarlijkse donatie van de oudheidkundige vereniging, giften en een 
gemeentelijke subsidie. Voor het overige bestaan de inkomsten uit: entree gelden, winst op consumpties en 
inkomsten uit overige activiteiten. 
De verschillende commissies, inclusief de groep die zich inzet voor het onderhoud van erf en gebouwen, dienen in de 
maand oktober een jaarplan in bij de penningmeester. In dat jaarplan worden de voornemens voor het komende 
jaar, een planning van de uitvoering en een raming van de te maken kosten omschreven. Bij de 
begrotingssamenstelling toetst het bestuur de jaarplannen op financiële haalbaarheid. 
De speerpunten voor de komende jaren zijn: 

- het op peil houden van het kennisniveau van alle medewerkers; 
- optimaliseren van de verscheidenheid aan opstallen ; 
- bestendiging van de uitvoering van het veiligheidsbeleid; 
- benutten van de Schutstal door de organisatie van diverse wisselende activiteiten; 
- verbouw van oude gewassen en kruiden op de moestuin; 
- bredere bekendheid in de regio; 
- publicitair en inkomens voordeel voor het museum. 

 
Functie en namen van de bestuurders: 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter    Nicolet Hoorn 
2e voorzitter, algemeen adjunct  Ria Meijboom 
Penningmeester    Cees Souman 
Secretaris    Thijs Eweg 
Educatie     Jan van Heerde 
Coördinatie vrijwilligers/catering vacant 
PR, fondsenwerving en voorlichting Jan van Ommen, Jan van Heerde 
Registratie    Ria Meijboom, Thijs Eweg 
Techniek en gebouwen   Henk van de Werfhorst 
 
Beloningsbeleid: 
De organisatievorm van het museum is een stichting. Alle bestuurders doen hun taken op vrijwillige basis en kunnen 
evenals de overige vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen.  
De medewerksters waarmee een arbeidscontract is afgesloten ontvangen een beloning op basis van de 
desbetreffende wettelijke regelingen. 

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2017: 

Het museum is grotendeels het gehele jaar geopend voor individuele bezoekers en groepen, zie openingstijden.                                                                                                                           
Deernspinnige (tijdens de Sprokkelmarkt) 
Sprokkelmarkt – o.a. maken van balkenbrij en advocaat op ouderwetse manier, slachten van een varken op de 
ladder 
Wisselexposities op de deel in 2017 en realisatie kruidentuin 
NL Doet werkte samen met buitenploeg mee aan onderhoud van het erf en de boerderij                                                                                                                                                        
Overleg  gemeente Oldebroek voortgang bestaan museum  
Schaapscheerdersfeest  
Oogstfeest met kruutmoes, ploegen, erfhuis, demonstratie maaien en binden van graan en oude oogstmachine 
Revisie oogstmachine 
Open Monumentendag met als onderdeel een geitenkeuring  
Oldebroekse Museumdag – thema reizen met o.a. demonstratie met drones, tentoonstelling vogelbescherming en 
kleedjesmarkt 
Scholenbezoek van verschillende groepen voor ons educatief programma (erfgoedleerlijn) 
Maandelijkse cursus mutsen plooien, twee maal een reanimatiecursus 
Trouwlocatie 



Een kerstconcert met Regina Ederveen en het Veluws Mannenensemble                                                                                                                          
Kinder-activiteiten-dag in de maand juli.   
Optredens Klederdrachtgroep Veluws Schoon zowel in de boerderij als op locatie in o.a. Enkhuizen, Katwijk, Arnhem 
en in Nunspeet tijdens de Dag van de Kostuumvereniging. 
Continuering registratie collectie via Adlib.  
Rabokidsweek met honderden kinderen die allerlei activiteiten bezochten   
Samenwerking met Landal Landgoed het Loo o.a. Roots in the Woods 
Overleg samenwerking met stichting Molen de Hoop – opleuken opening Molen de Hoop door prinses Beatrix         
Aankopen completering collectie klederdracht.                                                                                       
                                                                                         
 

Inkomsten 

    Omschrijving werkelijk begroting werkelijk begroting 

  2016 2017 2017 2018 

Subsidies gemeente Oldebroek 23.415  

       

19.000  

       

19.750  

       

19.500  

Giften, donatie vrijwilligers 35.920  

       

37.000 

       

35.463  

       

36.000  

Fooien 247  

            

200 

            

272  

            

200  

Donaties 5.136  

         

4.500  

         

4.750  

         

4.500  

Entreegelden 30.279  

       

34.000   26.684  37.400 

Opbrengst individuele 

bezoekers                    

Klederdrachtshow, video 2.397  

         

2.000   1.807  1.500 

Consumpties 39.388  

       

39.250   40.744  39.250 

Opbrengst groepsbezoek                     

Winkel verkoop 2.803  

         

3.500  

         

2.848  

         

2.750  

Toeslag bijz. uren 610                

 

916   

Trouwerijen 1.250          750   1.250  1.000 

Vrienden van het museum 350  

            

200          365           200  

Opbrengst evenementen                      

Evenementen         

Evenementen, opbr.erfhuis e.d.  3.891 

         

2.050   3.013  2.050 

Sponsoring evenementen 3.829  

         

2.000   3.819  2.000 

Verhuur kramen e.d.                    

 Tekort       

 3.550 

 

          

          

Totaal 149.515     144.450     141.681     149.900  

     

     

     gewijzigd 5-2-1018 

    
 
 

 

    



Uitgaven 

Omschrijving werkelijk begroting werkelijk  begroting  

  2016 2017 2017         2.018  

gebouwen en inventaris 

 

 37.284 35.800  32.164  

       

35.800  

collectie en tentoonstellingen 3.985  6.600  5.552         9.100  

public relations 1.305  2.300  1.050  

         

2.100  

bestuurs- en administratie kosten 5.819  5.600  6.668  

         

5.600  

vergoeding vrijwilligers 35.981  37.000  36.468  

       

36.000  

          

personeels kosten  15.577  17.600  11.948  

       

18.000  

kosten schoonmaken 6.170  6.800  6.103  

         

6.200 

          

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 

 

                 

 

                

div.kosten evenementen: huur 

kramen  9.788  7.000 12.902   12.000 

oude ambachten  559 600  579           600 

kosten vrijwilligersavond  2.497 2.000  1.515   1.600 

 

        

onvoorzien   1.000    

         

1.000  

Saldo baten en lasten 5.693    4.940            

Totaal 149.515  144.450     141.681     149.900  

  

    

     Overige reserve per: 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 

 Algemene reserve -15.434  -9.741  -4.800  

 

     Egalisatiefonds oogstfeest 6.000  6.000  6.000  

 Onderhoud collecte 40.000  40.000  40.000  

  
 
 
 
Balans per 1 januari 2018 
 
Materiële vaste activa    € 6.824 
 
Vlottende activa 
Vorderingen en overlopende activa   € 4.354 
 
Liquide middelen     € 34.060 
    
 



Totaal activa      €         45.238 
 
Passiva 
Eigen vermogen 
Kapitaal  
Algemene reserve    €         -4.800 
Reserveringen: 
Egalisatiefonds oogstfeest   €          6.000 
Onderhoud collectie    €        40.000 
Overige voorzieningen    € 2.174 
 
Kortlopende schulden    €          1.864 
 
Totale passiva    €        45.238 
  

 

   

   
 

    
 

   

    
 

 


