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Doelstelling statuten (art. 2):
De verzorging van het beheer en de exploitatie van het Brabants Museum Oud Oosterhout te
Oosterhout, alsmede de verdere ontwikkeling daarvan en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woord.
Hoofdlijnen Beleidsplan 2016-2020 (Missie en Visie)
Missie
Het Brabants Museum Oud-Oosterhout wil in het park miniaturen tentoonstellen van
beeldbepalende/historische gebouwen uit het Oosterhout van de eerste helft van de 20ste eeuw en
in het binnenmuseum museale voorwerpen van het dagelijks leven en werken laten zien uit die
periode.
Visie
Het Brabants Museum Oud-Oosterhout streeft ernaar van alle kenmerkende gebouwen uit
Oosterhout een maquette te hebben en een zo uitgebreid en overzichtelijk mogelijke collectie ten
toon te stellen van voorwerpen, afbeeldingen en mondelinge getuigenissen – op film en/of
geluidsband - van het leven in Oosterhout in de eerste 50 jaren van de twintigste eeuw. Van
miniaturen en museale voorwerpen is goede en uitgebreide achtergrondinformatie aanwezig.
Daarnaast is er minstens eenmaal per jaar een wisseltentoonstelling over specifieke Oosterhoutse
onderwerpen. Daarmee hoopt het museum naar een bezoekersaantal van 12.000 te kunnen
groeien.
Specifiek voor kinderen worden waar mogelijk interactieve elementen aan de museale
voorwerpen en miniaturen toegevoegd. Verder wordt de bezoekers de gelegenheid gegeven zelf
te ervaren of te zien hoe bepaalde activiteiten in verleden werden uitgevoerd (bijv. de drukkerij,
de was doen enz.).
Vrijwilligers kunnen bij het museum in een goede sfeer werken met goede materialen en
machines.
De stichting wil in de nabije toekomst eigenaar worden van de gebouwen en alle museale
voorwerpen.
Het museum streeft naar goede samenwerking met andere culturele instellingen binnen Brabant
en specifiek binnen Oosterhout.
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Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen vanwege hun status als vrijwilliger geen geldelijke
vergoeding voor hun werkzaamheden.
Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, de balans en staat van baten en
lasten het Jaarverslag 2016

