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Bestuur/Vrijwilligersorganisatie
Samenstelling Bestuur (per 31-12-2019)
Naam
plaats
functie
Dhr. G.M. Zuur
Oosterhout
Voorzitter
Mevr. K. Knol
Oosterhout
Secretaris
Dhr. Ph. van der Meulen
Raamsdonksveer
Penningmeester
Dhr. H. Oomen
Geertruidenberg
Bestuurslid
Dhr. K. Cheng
Breda
Bestuurslid
Na het overlijden in 2018 van bestuurslid namens Oud Oosterhout BV Wil van Schaik, werd
afgesproken dat er nog maar een bestuurslid (dhr. K. Cheng) vanuit die geleding deel van het
bestuur zal uitmaken.
(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, stadsgids VVV
Geertruidenberg, lid winterwerkgroep “in den Hollandschen Tuyn” Geertruidenberg.
Per 26 februari 2016 is het museum door de stichting Museumregister erkend als een
“geregistreerd museum”. Dat wil zeggen dat het museum aantoonbaar voldoet aan landelijke
criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum.
Het museum is lid van de Museumvereniging en daarmee geaccepteerd als museum waar
bezoekers met een museumkaart gratis toegang hebben.
Het bestuur heeft in 2019 zevenmaal – op 25 februari, 26 april, 28 juni, 1 augustus, 11 oktober en
22 november en 20 december - vergaderd. Buiten de vaste onderwerpen is o.m. aan de orde
geweest:
• Nieuw Collectieplan
• Huurverhoging
• Overdracht collectie van Oud-Oosterhout BV naar Museum Oud-Oosterhout
• Stalling Abrahamsorgel
• Verbouwing Ambachtenschuur en Rijtuigenloods
• Eigendom rioleringspomp
• Cursus rondleiders
• Naambadges
• Waterverbruik
• Zomerkaravaan gemeente Oosterhout
• Museum TV
• Goedkeuring Jaarverslag 2018
• De meer dan 12.000 bezoekers van het museum
• Financiën, vaststelling Jaarrekening 2018, vaststelling begroting 2020 en kascontrole
• Verhuur tuinkamer
• Prijsverhoging
• Conservatorfunctie
• Update stoomtram
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Vrijwilligersorganisatie
Aan het einde van 2019 waren er 75 (2018: 69) vrijwilligers bij het museum werkzaam, inclusief
de vijf vrijwilligers van het bestuur. Er kwamen 12 vrijwilligers bij, 6 vertrokken er. Een
vrijwilliger, Ton van Ham, overleed op 17 januari. Wij bewaren goede herinneringen aan hem.
Een van de vrijwilligers die vertrok:
Henk Nieuwenhuizen, kreeg op 8
november door de burgemeester de
gemeentespeld uitgereikt.
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 in een team Registratie en 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 daaropvolgende
Aanspreekpuntenoverleg met het bestuur.
Het bestuur en de Aanspreekpunten van de teams hebben in 2019 zesmaal overleg gepleegd. Op
22 januari, 20 maart, 23 mei, 22 juli, 24 september en 20 november. Het voornaamste agendapunt
is steeds de vaststelling en ontwikkeling van de Activiteitenlijst.
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. In 2018 ging de
reis naar het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. In 2019 gingen we op 8 november naar het
Boerenbontmuseum in Gemert.
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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. Er zijn 5 externe nieuwsbrieven verstuurd naar 360 abonnees.
In augustus is door Museum TV
een promotiefilm van het
museum gemaakt.
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 2019
zijn er zo 49 weekbrieven
verschenen.
Er zijn van alle vrijwilligers
foto’s gemaakt voor een
Smoelenboek, dat op het
besloten gedeelte van de website
in te zien is.
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. Het museum heeft ook een Twitteraccount @MuseumOhout.
Verder is er nog een Youtube-kanaal met filmpjes van het museum.
Wij adverteren bij een aantal van onze vaste relaties zoals Roompot, Betuwe Express,
Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout, de ORTS en KBO Oosterhout Stad.
De site Zoover waardeerde ons museum in 2019 met 8,5 net als in 2018. Ook Tripadvisor is
positief. Van de 31 beoordelingen zijn er 10 uitstekend, 14 heel goed en 7 gemiddeld. In de
aankondiging staat bij “Wat reizigers zeggen”: ‘Ook de Vlaamse schuur met de oude ambachten
is prachtig om te zien, zeker voor de ouderen onder ons’ en ‘Een pareltje met veel liefde en
toewijding door vrijwilligers samengesteld en onderhouden. Ik werd helemaal lyrisch van de
machines voor de schrijnwerkerij uit het begin van de 20ste eeuw, maar ook de rest van de
collectie kon ons bekoren.” (jan. 2019)
Samenwerking
Deelgenomen wordt aan het Erfgoedoverleg van de gemeente Oosterhout. Naast de Gemeente
zijn participanten het Speelgoedmuseum, de Heemkundekring, H19 en Open Monumentendag.
Daarnaast is het museum lid van de Museumvereniging.
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Activiteiten
Hieronder de bijzondere activiteiten uit 2019. 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.
Keukenverbouwing
In maart kwam de ingrijpende verbouwing van de keuken klaar. Hierdoor is het mogelijk om
efficiënt en hygiënisch grote groepen bezoekers van koffie en thee te voorzien.
Tentoonstelling nieuwe aanwinsten
In januari werd de tentoonstelling van aanwinsten, die we in
2018 geschonken kregen, geopend.

Cursussen
Voor de vrijwilligers werden er drie cursussen georganiseerd: een reanimatiecursus op 1 en 8
maart, een hygiënecursus (HACCP) voor gastvrouwen op 15 februari en de cursus voor
rondleiders in februari en mei.
Nieuw kinderspeeltoestel
Voor kinderen werd in maart een nieuw spel gemaakt: Boter, Kaas en Eieren.
Nieuwe spreekwoorden
Er werden 16 nieuwe spreekwoorden gemaakt. En er werd
een groot bord gemaakt met daarop de spreekwoorden van
de vorige jaren.

Speurtocht voor kinderen
De speurtocht voor kinderen onder de 9 jaar werd geheel herzien.
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Opening seizoen op 7 april 2019

De seizoensopening – zoals
gewoonlijk gezegend met goed
weer – stond in het teken van de
onthulling van een oud en bijna
vergeten stukje Oosterhout: het
Vaticaan. Er kwamen 425
bezoekers (in 2018 300).

Vrijwilliger Johan van Beek geeft toelichting op de door hem gebouwde
maquette van het Vaticaan

Korendag
Op 26 mei werd onze ondertussen traditionele korendag gehouden. Er
deden 8 koren aan mee (Nie-Ko, Koor van Toen, Ameezingkoor,
Chordanova, KBO The Old Stars, zanggroep Cadans, Oosterhouts
Mannenkoor en Chapeau.
Veteranen
In het kader van 75 jaar bevrijding werd besloten voortaan veteranen op vertoon van hun pasje
gratis toegang tot het museum te geven.

Burgemeester
Op 10 juli bezocht de nieuwe
burgemeester Mark Buijs ons museum.
Hij werd door de voorzitter rondgeleid.

Deelname aan diverse Oosterhoutse evenementen
Deel werd genomen aan Pleinfeest Zuiderhout op 22 juni en aan Wereldkinderendag op 29 sept.
Ook namen we deel aan de Zomerkaravaan: kinderen konden met een begeleider ons museum
bezoeken op 17, 24, 31 juli en 7 augustus.
Zolderverkoop
Op 22 september werd er een zolderverkoop georganiseerd. Van de opbrengst werd
tuinmeubilair aangeschaft.
Groep uit Sint-Niklaas, België
Op 5 vrijdagen in september kwamen steeds 90 ambtenaren uit de gemeente Sint-Niklaas op
bezoek die ook nog rondgeleid wilden worden. En dat is gelukt dankzij de grote inzet van de
rondleiders. Totaal ging het om 446 bezoekers.
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Verbouwing Ambachtenschuur en Rijtuigenloods
Gestart werd met de verbouwing van de Rijtuigenloods. Hierin wordt het “Vervoer van vroeger”
tentoongesteld. In de Ambachtenschuur worden de verschillende ambachten, zoals de bijenteelt,
klompenmakerij, schoenmakerij enz. in kamertjes tentoongesteld.
Expositie 75 jaar bevrijd
Op 17 november werd de expositie 75 jaar bevrijd
Oosterhout geopend. Wadec Salewicz hield een over de
bevrijding van Brabant waar zijn vader, zoals veel Polen,
een belangrijkje rol in speelde.

Nieuw entreebord
In plaats van doek siert sinds december een houten, verlicht bord onze entree.

Kerstviering
Op 13 december was er een kerstviering voor de vrijwilligers met glühwein, snert en zang.
Nieuwe kachel en elektra
Ter vervanging van de zeer oude kachel van het binnenmuseum, kregen we van onze verhuurder
een nieuwe zuinige kachel.
In 2018 en 2019 is veel aandacht besteed aan het veiliger maken van de elektrische installaties en
ook aan het zuiniger maken van verlichting door installatie van ledlampen en bewegingsmelders.
Handwerkcafé
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 2019.
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Jet en Jan

Aan het begin van elk nieuw schooljaar worden alle Oosterhoutse basisscholen benaderd en
kunnen de groepen 5/6 zich inschrijven voor het Jet & Jan project van ons museum.
H19 zorgt voor die benadering van de scholen. Zodra er dan aanmeldingen binnen zijn, gaat de
“werkgroep Jet & Jan” hiermee aan de slag.
De scholen geven aan in welke periode ze met het project willen gaan werken. Ze ontvangen dan
één of meerdere lestassen, naar gelang het aantal groepen dat deelneemt.
Eerst worden in de klas, a.d.h.v. de handleiding en materialen in de lestas, twee lessen gegeven
over het leven van Jet & Jan, zo’n honderd jaar geleden. Dan volgt het “praktijk” bezoek aan het
museum.
Als de kinderen naar het museum komen, nemen ze deel aan zes activiteiten. Dit zijn: koffie
malen, wegen, schrijven op een lei met griffel, kleuren, wassen met het wasbord en buiten spelen
( hoepelen, hinkelen, touwtje springen, kegelen e.d.)
Zo’n vier vrijwilligers van het museum zorgen voor een inleidend verhaal, het aansturen van de
begeleidende ouders, het klaarzetten en opruimen van de materialen en het verzorgen van de
koffie en ranja. Iedere activiteit duurt 10 minuten en tot slot volgt er een gezamenlijke afsluiting.
Op school volgt dan de laatste les en daarna wordt de lestas weer opgehaald.
In het schooljaar 2018 – 2019 hebben zes basisscholen uit Oosterhout, met veel enthousiasme,
aan het Jet en Jan project deelgenomen. Ook voor de vrijwilligers zijn het altijd heel geslaagde
bezoekjes. Op deze manier wordt het museum goed op de kaart gezet, want regelmatig komen
kinderen met hun ouders en/ of opa’s en oma’s nog een keertje terug. In 2019 namen 367
kinderen deel aan deze activiteit (in 2018: 333; in 2017 176).
Museumschatjes
Museumschatjes is een provinciaal initiatief. Het Brabants Erfgoed subsidieert één
museumbezoek naar keuze, om zo musea bij basisschoolleerlingen te promoten.
Dit jaar hebben een school uit Rijen en een school uit ’s-Hertogenbosch voor ons museum
gekozen.
Zo’n bezoek aan het museum verloopt vrijwel hetzelfde als een bezoek in het kader van het Jet&
Jan project. Er worden “doe” activiteiten aangeboden en soms een fotospeurtocht. Er worden
geen lestassen ter beschikking gesteld. Wel wordt met de scholen overlegd, hoe men in de klas
het bezoek kan voorbereiden, zodat het bezoek beter uit de verf komt.
Ook “ museumschatjes”, verloopt op deze manier prima en levert enthousiaste reacties bij
kinderen, leerkrachten en ouderbegeleiders op. In 2019 namen 83 kinderen deel aan
museumschatjes. In 2018 waren dat er nog 190.

Foto’s Jet en Jan: wassen,

sokken stoppen en
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schoonschrift

Bezoekersaantallen
In 2019 is het museum bezocht door een recordaantal van 12.455 (2018: 12.403) personen
waaronder 2.275 (2018: 2.143) kinderen (0 t/m 12 jaar); meegeteld is de helft van de bezoekers
(132) met een VVV-coupon gebruikt bij de zomerkaravaan. 2.639 (2018: 2.522) bezoekers
maakten gebruik van hun Museumkaart (+5% t.o.v. 2018). Op basis van de uitsplitsing van de
bezoekerscategorieën kan gezegd worden dat ons museum relatief veel kinderen en senioren (65plussers) trekt.
In de afgelopen 10 jaar is bezoekersaantal gestegen van ruim 6.000 naar ruim 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 en
2018 ook 2019 voor het derde jaar op rij een topjaar. In de zomerperiode (april t/m september) is
het museum elke dag geopend en de overige maanden, zes dagen per week.
De herkomst van onze bezoekers: de helft komt uit Oosterhout en directe omgeving, een kwart
komt vanuit Roompot/Katjeskelder en een kwart uit de rest van Nederland en België.
Topdagen in 2019 waren de Seizoensopening op 7 april (425 bezoekers), de zondag van de
Korendag met 556 bezoekers (en koorleden), de Zolderkoopdag op 22 september (189
bezoekers) en de opening van de Expositie 75 jaar bevrijd op 17 november (135 bezoekers).
Ontwikkeling bezoekersaantallen 2012 – 2019
2012: 10.545
2014: 9.407
2013: 9.006
2015: 9.469

2016: 8.761
2017: 11.307

2019

2018

Verschil

2017

Volwassen
Groep (> 15 p.) Volwassen
Evenementen
Museumkaart
VVV coupon
Kind 4 t/m 12 jaar
Kind t/m 4 jaar
Museumkaart jeugd
Jet en Jan
Museumschatjes
Groep kinderen (scholen)

3576
1788
736
2273
265
682
223
366
367
83
338

3635
1188
1025
2180

-59
600
-289
93

3611
1789
343
1954

773
191
342
333
190
314

-91
32
24
34
-107
24

449
480
310
176
0
243

Vrijkaarten

1758

2232

-474

1952

Totaal bezoekers

12455

12403

52

11307

2018: 12.403
2019: 12.455

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 2019 € 37.718 tegen € 30.999 in 2018 (+22%)
Aan donaties werd ontvangen een bedrag van € 1.124. € 52 meer dan in 2018 mede dankzij onder
meer een bijdrage van de RABO clubactie.
De opbrengst van de winkel/koffiekamer (ontvangsten min uitgaven) is in 2019 gestegen naar
€ 15.904, € 3.776 meer dan in 2018 (+ 31%).
Op 15 oktober 2019 werd een nieuwe huurovereenkomst met Oosterhout BV gesloten, die
inhield dat t/m 2028 de huur vast op € 19.600 per jaar werd gesteld en dat de donatie die werd
betaald in 4 jaar wordt afgebouwd van € 12.000 naar in 2022 € 3.000. Deze € 3.000 is bedoeld
voor het jaarlijkse groot onderhoud. Tevens werd de collectie die bij de start van de stichting in
1994 door Oud-Oosterhout BV was overgenomen, voor € 1,- aan de stichting overgedaan.
De exploitatie over het boekjaar 2019 geeft een tekort van € 7.332, waarin opgenomen een
afschrijving van de tuinkamer van € 5.476.
Per ultimo 2019 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
€ 31.717
Algemene Reserve
Stand 1-1-2019
Saldo 31-12-2019
Voorziening aankoop/verbetering museale goederen
Stand 1-1-2019
Saldo 31-12-2019
Voorziening Groot Onderhoud
Stand 1-1-2019
Af: tekort 2019
Saldo 31-12-2019
Stichtingsvermogen 31-12-2019
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10.692
10.105
21.500
21.500
39.049
7.332
31.717
63.322

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Vordering
Liquide middelen

6.652
66.598

8.210
82.948

Totaal activa

73.250

91.158

2.596
70.654
73.250

2.668
88.490
91.158

PASSIVA
Kortlopende schulden
Saldo voorzieningen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Vorderingen

31-12-2019

Vordering omzetbelasting
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen

31-12-2018
4.660
77
1.915
6.652

6.297
0
1.913
8.210

10.105
21.500

10.692
21.500

39.049
-/-7.332
63.322

56.885
-/-587
88.490

Saldo voorzieningen
Algemene Reserve
Voorziening aankoop en verbetering
museale goederen
Voorziening groot onderhoud
Resultaat
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EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2019

Resultaat 2019

Begr. 2019

Resultaat 2018

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

37.718
10.561
18.537
353
1.124
9.000
19.150

31.150
7.500
14.850
200
1.000
9.000
19.150

30.999
7.389
13.697
2.022
1.072
12.203
19.050

Totale Baten

96.443

82.855

86.432

Bestuurskosten
Vrijwilligerskosten
Beheer en administratie
Promotie en Acquisitie
Evenementen, exposities
Huur
Energie en water
Onderhoud/verbetering gebouwen
Aankoop museale goederen
Inkoop winkel
Inkoop koffiekamer
Overige lasten
Afschrijvingen
Totale Kosten

131
18.054
9.690
2.387
1.510
19.600
4.376
27.548
1
5.780
7.324
1.898
5.476
103.775

300
9.800
8.250
2.500
2.250
19.600
8.000
23.100

43
11.869
10.298
2.957
1.372
15.505
6.344
47.083

3.400
7.450
50
5.500
90.200

3.590
5.366
117
5.696
87.020

Resultaat

- 7.332

- 7.345

- 587

Totale lasten

96.443

67.110

86.433

Lasten

13

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2019
Toelichting op enkele posten:
Result. 2019

Begr. 2019

Result. 2018

Baten
Entreegelden incl. rondleidingen

37.718

31.150

31.000

Winkel (snoep en souvenirs)
Koffiekamer

10.561
18.537

7.500
14.850

7.387
13.697

5.780
7.324

3.400
7.450

3.590
5.366

4.781
11.123
15.904

4.100
7.400
11.500

3.797
8.331
12.128

Lasten
Inkoop winkel
Inkoop koffiekamer
Opbrengst winkel en koffiekamer
(baten – lasten)
Winkel
Koffiekamer
Totaal

De toename van de entreegelden (+ € 6.718) is toe te schrijven de verhoging van de
toegangsprijzen in 2019. De toename van de opbrengst van de koffiekamer en winkel (+ € 3.776)
is het gevolg van de verhoging van de prijzen en de verbreding van het assortiment.

Verklaring kascontrolecommissie:
Op 6 maart 2020 verklaarden de vrijwilligers C. van Heijkant en M. van Tilburg de stukken en
bescheiden betrekking hebbende op de exploitatie over 2019 en de balans te hebben
gecontroleerd en akkoord te hebben bevonden.

Het Jaarverslag 2019 is in de vergadering van het bestuur van 1 mei 2020 goedgekeurd.
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