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Bestuur/Vrijwilligersorganisatie
Bestuur
Samenstelling Bestuur
(per 31-12-2018)
Naam
Dhr. G.M. Zuur
Mevr. K. Knol
Dhr. Ph. van der Meulen
Dhr. H. Oomen
Dhr. K. Cheng

plaats

functie

Oosterhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Geertruidenberg
Breda

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Lid

Bestuurslid W. van Schaik overleed in oktober 2018.
(Neven)functies bestuursleden
Dhr. G. Zuur: geen
Mevr. K. Knol: geen
Dhr. Ph. van der Meulen: bestuurslid Erkende Keurbedrijven Hef- en Hijsmiddelen
Dhr. H. Oomen: werkzaam bij Museum Slager in ‘s-Hertogenbosch, voorzitter Vrienden
Museum De Roos, stadsgids VVV Geertruidenberg, lid winterwerkgroep “in den Hollandschen
Tuyn” Geertruidenberg.
De bestuurssamenstelling is veranderd per 1 januari 2019 vanwege het overlijden van bestuurslid
Wil van Schaik, ooit nog penningmeester van de stichting.
Het bestuur heeft in 2018 zesmaal – op 16 februari, 13 april, 15 juni, 31 augustus, 12 oktober en
14 december - vergaderd. Buiten de vaste onderwerpen is o.m. aan de orde geweest:
• Verbouwing van de keuken
• Procedure tot benoeming van drie conservators
• Afscheiding tussen museum en restaurant Bregje
• Problemen met gezamenlijke riolering van Bregje en museum
• Het Korenweekend van 2 en 3 juni
• Verhoging van toegangsprijzen
• Aanpak van de hoofdstructuur van de elektrische installatie
• Programma van het 25-jarig bestaan van het museum
• Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
• Aanschaf souvenirs voor de verkoop
• Goedkeuring Jaarverslag 2017
• De meer dan 12.000 bezoekers van het museum
• Controle van de bomen op het museumterrein
• Financiën, vaststelling Jaarrekening 2017, vaststelling begroting 2019 en kascontrole
• Organisatorische wijzigingen
• Buma/Stemra
• Energiegebruik
• Resultaten voortgangsgesprekken
• Cursussen Sociale Hygiëne, AED en het geven van rondleidingen
• Vrienden van het museum
• Aanschaf naambadges
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Vrijwilligersorganisatie
Aan het einde van 2018 waren er 69 (2017: 66) vrijwilligers bij het museum werkzaam, inclusief
de vijf vrijwilligers van het bestuur. Een vrijwilliger – Frits Loonen - en een bestuurslid – Wil van
Schaik - overleed, vijf vrijwilligers zijn vertrokken; we verwelkomden tien nieuwe vrijwilligers.
Opvallend is dat het aantal vrijwilligers van het museum in zeven jaar tijd is gegroeid van 42 naar
69.
Op 10 januari was het Nieuwjaarsetentje voor alle vrijwilligers en partners bij restaurant Bregje.
Op 23 maart en op 9 november werd er een vrijwilligersvergadering gehouden. Op 27 juli is door
de vrijwilligers de traditionele barbecue georganiseerd. De kosten daarvoor worden betaald uit de
fooienpot. Uit de fooienpot worden verder ook attenties voor zieke vrijwilligers betaald.
Per 1 november 2013 is de organisatie gewijzigd van een organisatie met drie leidinggevenden in
een organisatie met zelfsturende teams. Er zijn acht teams geformeerd: Maquettebouw- en
onderhoud, Tuinonderhoud, Museuminrichting en museumbeheer, Onderhoud gebouwen en
bouwkundige zaken, Gastheren en gastvrouwen (inclusief de winkel), Rondleidingen en het
Museumbedrijfsbureau. Ieder team heeft een “aanspreekpunt” o.a. voor de onderlinge
communicatie en voor de communicatie met het bestuur. Door het ontstaan van een vacature bij
het team Museuminrichting, is dat team opgedeeld door een team registratie, een team Jet en Jan
(en Museumschatjes). Daarnaast is er een Evenementencommissie ingesteld o.l.v. de
penningmeester. De externe communicatie en ontwikkeling en inrichting van tentoonstellingen is
een taak geworden van enkele vrijwilligers en verder is er een klein team van drie drukkers die
ervoor zorgen dat de drukkerij in werking is en blijft.
Het team gastheren, gastvrouwen heeft vier aanspreekpunten: voor de werkdagen maandag t/m
donderdag. Eens per twee maanden vindt een zogenaamd vooroverleg plaats met de vier
aanspreekpunten waarna een van de aanspreekpunten deelneemt aan het daropvolgende
Aanspreekpuntenoverleg met het bestuur.
Het bestuur en de Aanspreekpunten van de teams hebben in 2018 zesmaal overleg gepleegd. Op
24 januari, 12 maart, 8 mei, 11 juli, 6 september en 19 november. Het voornaamste agendapunt is
steeds de vaststelling en ontwikkeling van de prioriteitenlijst.
Om inspiratie op te doen en om te zien hoe andere musea georganiseerd zijn, wordt er jaarlijks
door onze reiscommissie een educatiereis georganiseerd. In 2015 waren dat het Fruitteeltmuseum
in Kapelle en het museum De Bevelanden in Goes, in 2016 het museum van was- en
strijkgereedschap Dè Wascht en Strèkt in Gilze en het Openluchtmuseum Eynderhof in
Nederweert. In 2017 bezochten wij het museum de Acht Zaligheden in Eersel. En op 5 oktober
2018 ging de reis naar het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Vanwege ons jubileum aten we
daarna bij Bregje in Rotterdam. Daar is ook de groepsfoto gemaakt die hieronder staat
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Externe en Interne communicatie
Er zijn een aantal promotionele activiteiten verricht. O.a. bij de lokale omroep, in lokale bladen
en weekbladen en een stand op Bus-idee (in Boskoop).
Per half oktober 2016 is besloten om in verband met een verbetering van de interne
communicatie alle vrijwilligers elke week een informatiebrief – de weekbrief - te sturen. In 2018
zijn er 49 weekbrieven verschenen.
Facebook (https://www.facebook.com/brabantsmuseum.oudoosterhout/) wordt actief ingezet
voor het melden van museumactiviteiten. Elke maand verschijnt er in de plaatselijke bladen en op
de verschillende facebookpagina’s een persbericht met mededelingen over nieuwe exposities,
activiteiten en/of verslagen.
In november werd weer deelgenomen aan Busidee in Boskoop, waar we en stand hadden om
busondernemingen op ons museum te attenderen.
De site Zoover waardeerde ons museum in 2017 op 8,7 en in 2018 op 8,5.
Samenwerking
Deelgenomen wordt aan het Erfgoedoverleg van de gemeente Oosterhout. Naast de Gemeente
zijn participanten het Speelgoedmuseum, de Heemkundekring, H19 en Open Monumentendag.
Verder werken sinds vorig jaar samen met een aantal musea uit de Baronie, te weten
Streekmuseum Jan uten Houte (Etten-Leur), Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse
(Rijsbergen), Het Nederlands Drukkerij Museum (Etten-Leur), Generaal Maczek Museum
(Breda), Heemtuin Rucphen, Historische Verzameling KMA (Breda), Mobilisatiemuseum 19391940 (Etten-Leur), Oudheidkundig Streekmuseum Alphen, Van Gogh Kerk (Etten-Leur),
Vincent van Gogh Huis (Zundert), Breda’s museum, Heemkundig Museum Paulus van
Daesdonk (Ulvenhout).
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Activiteiten
Hieronder de bijzondere activiteiten uit 2018. Daarnaast zijn er natuurlijk de activiteiten van alle
dag: onderhoud gebouwen, kassa- en winkeldiensten, rondleidingen, administratie, registratie,
tuinonderhoud, communicatie, onderhoud miniaturen enz. enz. Onze vrijwilligers zijn daar het
gehele jaar met veel inzet en enthousiasme mee bezig.
Storm januari 2018
Hoewel het gaat om een niet-geplande activiteit, leverde
de storm van 18 januari 2018 wel enige schade op. Het
beeld van St Jozef dat normaal naast het oude
ziekenhuis in ons park staat, werd onthoofd door
vallende takken. We vonden een goede restaurateur en
op 20 september was Jozef weer toonbaar. Bovendien
stond daar vlakbij en tegen onze tuinkamer aan een
tweestammige eik, die door de gemeente verwijderd is.
Maart 2018
De wintertentoonstelling – met miniaturen in een
sneeuwlandschap - in de tuinkamer werd beëindigd.
Eind maart 2018
Twee nieuwe toiletten in de expositieruimte van de
schoenmakerij en de historische wasmachines werden
opgeleverd. Voordeel is dat bezoekers, die vooral als ze
met bussen komen, niet meer zo lang hoeven te wachten om het toilet te bezoeken; we hebben
nu vier toiletten en een invalidentoilet.
Opening seizoen op 8 april 2018
Het thema was dit keer de viering van het 25-jarig
bestaan van ons museum. Zoals gewoonlijk speelde de
Harmonie en het weer werkte ook mee. Het
evenement trok 300 bezoekers.

26 april 2018
Twee van onze vrijwilligers: Piet Klerkx en Wil
Botermans, die al lang bij het museum werken en veel
voor het museum hebben betekend en nog steeds
betekenen, werden geridderd. Onder het mom van een
grote Bedrijfshulpverleningsoefening werden zij naar
het museum gelokt, alwaar zij de versierselen uit
handen van de waarnemend burgemeester uitgereikt
kregen.
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Op 20 mei was de officiële dag dat het museum 25 jaar bestond. Op 25 mei brachten onze
vrijwilligers een bezoek aan het Speelgoedmuseum, waartoe ze ons uitgenodigd hadden.
Korenweekend 2 en 3 juni 2018
Vanwege het 25-jarig bestaan hebben we
van de korendag een korenweekend
gemaakt.
Het waren twee gezellige en muzikale dagen.
Inclusief de koren trokken we 911
bezoekers.
Op 12 augustus werd er met een
bezoekersaantal van 215
belangstellenden/kopers een
zolderverkoop georganiseerd.

Op 29 september organiseerden wij een
hobbymarkt, waar bezoekers konden zien,
horen en proeven waartoe onze vrijwilligers
nog meer in staat waren. En dat trok 400
bezoekers.

Exposities
In 2018 waren er exposities
over het 25-jarig bestaan van
het museum, een expositie
van sigarenbandjes, een
expositie over aardewerk in
Oosterhout en een aan het
einde van het jaar een
expositie van nieuwe
aanwinsten van het museum.
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Jet en Jan.
In 2018 namen er 333 (2017:176) kinderen deel aan. Dit project is een project van Erfgoed
Brabant en op maat gemaakt voor 35 Brabantse Gemeenten. De bedoeling van het project is dat
scholen met hun leerlingen kennis maken met de tijd van Ot en Sien. Dit komt in iedere
lesmethode geschiedenis aan bod. Maar waarom zou je dit thema uit een lesboek behandelen?
Het is toch veel leuker en leerzamer om het te verplaatsen naar de geschiedenis van de
woonplaats van de leerlingen zelf? 'Op stap met Jet en Jan' is opgebouwd rond het
voorleesverhaal van Jet en Jan. Aan de hand van deze twee leeftijdgenootjes maken de kinderen
kennis met thema's als kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910. De
overkoepelende organisatie ligt in Oosterhout bij H 19.

Foto’s Jet en Jan: wassen,

sokken stoppen en

schoonschrift

We deden ook mee aan het project Museumschatjes. Een project van Erfgoed Brabant voor de
groepen 5 t/m 8. 190 kinderen namen daar deel aan. Het project liep van 1 oktober tot het einde
van het jaar.
Andere activiteiten
We mochten in de herfst- en winterperiode weer een nu vrij grote expositie inrichten van onze
miniaturen in het Arendshof. Er werd ook een prijsvraag aan gekoppeld.
Er kwam eind 2016 op de eerste donderdagmiddag van de maand een Handwerkcafé, waar een
aantal enthousiaste vrijwilligers en buitenstaanders handwerken. Dat werd voortgezet in 2018.
In juli werd de elektrische infrastructuur van het museum aangepakt en er werden o.a. nieuwe
schakelkasten geplaatst. Vanwege de veiligheid was dit erg noodzakelijk.
In oktober werd gestart met een totale vernieuwing van de keuken. Er werd een aparte
maandelijkse nieuwsbrief uitgebracht om de vorderingen aan de vrijwilligers te laten zien.
In mei werd de renovatie van de zomervitrine ter hand genomen en die werd in de loop van het
jaar afgerond. Alle vier de vitrines (Voorjaar, Zomer, Herfst en Winter) zijn nu gerenoveerd en
zien er weer prachtig uit.
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Bezoekersaantallen
In 2018 is het museum bezocht door een recordaantal van 12.403 (2017: 11.307) personen
waaronder 2143 (2017: 1658) kinderen (0 t/m 12 jaar). 2522 (2017: 2264) bezoekers maakten
gebruik van hun Museumkaart. De bezoekerstoename bedroeg ten opzichte van 2017 10%. Op
basis van de uitsplitsing van de bezoekerscategorieën kan gezegd worden dat ons museum relatief
veel kinderen en senioren (65-plussers) trekt.
In de afgelopen 12 jaar is bezoekersaantal gestegen van rond de 6.000 naar 12.000 bezoekers. In
2016 was er een dipje in het bezoekersaantal, maar wellicht ook als gevolg van een aantal
maatregelen die we genomen hebben (vergroting van de openingsuren, meer reclame maken bij
busondernemingen, weer een korendag en andere evenementen organiseren) werd na 2017 ook
2018 voor het tweede jaar op rij een topjaar. In de winterperiode zijn we sinds 2016 op de zondag
open, sinds 2018 zijn we in de winterperiode ook op zaterdag open en in de periode juli t/m
september 2018 waren we ook op vrijdag open. Dat wil zeggen in de zomerperiode (juli t/m
september) is het museum elke dag geopend en de overige maanden, inclusief de wintermaanden
zes dagen per week.
Absolute topdag in 2018 was de zondag van ons korenweekend met 684 bezoekers (en
koorleden). De seizoensopening trok 300 bezoekers. Voor de hobbymarkt op 29 september
kregen we 400 bezoekers.
Ontwikkeling bezoekersaantallen 2011 – 2018
2011: 9.721
2013: 9.006
2012: 10.545
2014: 9.407

2015: 9.469
2016: 8.761

2018

2017

Verschil

Volwassen
Groep Volwassen
Evenementen
Museumkaart

3635
1188
1025
2180

3611
1789
343
1954

24
-601
682
226

Kind 4 t/m 12 jaar
Kind t/m 4 jaar
Museumkaart kind
Jet en Jan
Museumschatjes
Groep kinderen (scholen)

773
191
342
333
190
314

449
480
310
176
0
243

324
-289
32
157
190
71

Vrijkaarten

2232

1952

280

Totaal bezoekers

12403

11307

1096

2017: 11.307
2018: 12.403

De uitsplitsing van de bezoekers op basis van ons kassasysteem. De categorieën hebben
verschillende toegangsprijzen.
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Financiën
De opbrengst van de entreegelden bedroeg in 2018 € 30.999 tegen € 26.545 in 2017 (+17%)
Aan donaties werd ontvangen een bedrag van € 1072. € 397 meer dan in 2017 mede dank zij een
bijdrage van de RABO clubactie.
De ontvangsten van de winkel/koffieruimte waren in 2018 € 21.086 een stijging t.o.v. 2017 van
€ 1.429 (+7%).
De opbrengst van de winkel/koffiekamer (ontvangsten min uitgaven) is in 2018 gestegen naar
€ 12.129, € 2.252 meer dan in 2017 (+ 23%). Dit komt door het grotere aantal bezoekers en de
verhoging van de prijzen van de koffie, thee en dranken.
De exploitatie over het boekjaar 2018 geeft een tekort van € 587.
Per ultimo 2018 beschikt het museum over de volgende reserves/voorzieningen:
- de algemene reserve
€ 10.692
(deze reserve is nodig voor de opvang van mogelijke toekomstige exploitatietekorten).
- de voorziening aankoop/onderhoud museale goederen
€ 21.500
(deze voorziening is nodig op grond van het beleidsplan)
- de voorziening voor groot onderhoud gebouwen
€ 56.885
(deze voorziening is in opbouw en naar de uiteindelijke noodzakelijke hoogte wordt nog
onderzoek gedaan.)
Algemene Reserve
Stand 1-1-2018
Saldo 31-12-2018
Voorziening aankoop/onderhoud museale goederen
Stand 1-1-2018
Saldo 31-12-2018
Voorziening Groot Onderhoud
Stand 1-1-2018
Af: tekort 2018
Saldo 31-12-2018
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10.692
10.692
21.500
21.500
56.885
587
56.298

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31-12-2018
€

31-12-2017
€

ACTIVA
Materiële vaste activa
Vordering
Liquide middelen

16.309
8.210
66.639

21.755
13.226
62.810

Totaal activa

91.158

97.791

88.490
2.668
91.158

91.973
5.818
97.791

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

11

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Vorderingen

31-12-2018

Omzetbelasting
Overige

31-12-2017
6.297
1.913
8.210

10.265
2.961
13.226

606
3.341
62.515
177
66.639

810
744
60.668
588
62.810

2.668

5.818

2.668

5.818

21.500

40.215

56.885
10.692
-/-587
88.490

59.885
10.692
-/-18.819
91.973

Liquide middelen
Kassaldo
Banksaldo Rabobank
Rabo spaarrekening
Overlopende posten kas-bank

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers

Ondernemingsvermogen
Aankoop en verbetering museale
goederen
Onderhoud en uitbreiding Gebouwen
Algemene Reserve
Resultaat boekjaar
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EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2018

Resultaat 2018
€

Begr. 2018
€

Resultaat 2017
€

Baten
Entreegelden
Winkel
Koffiekamer en overige ontvangsten
Diverse ontvangsten
Donaties
Bijdrage Oud-Oosterhout BV
Gemeentesubsidie

31.000
7.389
13.697
2.022
1.072
12.203
19.050

21.500
6.500
8.200
300
1.000
11.822
17.788

26.545
8.724
10.933
366
675
11.822
19.150

Totale Baten

86.433

67.110

78.215

43
11.869
10.298
2.957
43.061
4.022
3.590
5.366
117

200
9.000
5.300
4.000
38.200
9.000
6.500
8.500
1.000
5.000

0
12.330
4.872
4.880
42.348
22.423
3.932
5.945
671

Lasten
Bestuurskosten
Vrijwilligerskosten
Beheer en Administratie
Promotie en Acquisitie
Gebouwen en Terreinen
Museumgerichte kosten
Inkoop Winkel
Inkoop Koffiekamer
Overige Lasten
Reservering Jubileumjaar
Afschrijvingen/evenementen
Totale Kosten

5.696
87.020

86.700

97.401

Resultaat

-/- 587

-/-19.590

-/- 19.186

Totale lasten

86.433

67.110

78.215
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2018
Toelichting op enkele posten:
Res. 2018
Baten
Entreegelden
Winkel (snoep)
Koffiekamer
Lasten
Inkoop winkel
Inkoop koffiekamer
Opbrengst winkel en koffiekamer
Winkel
Koffiekamer
Totaal

Begr. 2018

Res. 2017

31.000
7.387
13.697

21.450
6.500
8.200

26.545
8.724
10.933

3.590
5.366

6.500
8.500

3.932
5.945

3.797
8.331
12.128

4.792
4.988
9.780

De toename van de entreegelden (+ € 4.455) is toe te schrijven de verhoging van de
toegangsprijzen (+ € 0,50) en aan de toename van de bezoekers (+1.096) in 2018. De toename
van de opbrengst van de koffiekamer en winkel (+ € 2.348) is het gevolg van de verhoging van de
prijzen en de verbreding van het assortiment.

Het Jaarverslag 2018 is – na de akkoordverklaring door de kascontrolecommissie van het
financiële gedeelte - in de vergadering van het bestuur van 28 april 2019 goedgekeurd.
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