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Bestuur/Vrijwilligersorganisatie
Samenstelling Bestuur (per 31-12-2020)
Naam
Dhr. G.M. Zuur
Mevr. K. Knol
Dhr. Ph. van der Meulen
Dhr. H. Oomen
Dhr. K. Cheng

plaats
Oosterhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Geertruidenberg
Breda

functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

(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 2020 tienmaal – op 14 en 27 januari, 21 februari, 15 april, 1 mei, 12 juni, 3,
10 en 28 augustus en 30 oktober - vergaderd. Buiten de vaste onderwerpen is o.m. aan de orde
geweest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corona: sluiting, gedeeltelijke opening
Coronamaatregelen: routing door het museum, reserveringsmodules enz.
Bezoekersaantallen als gevolg van corona
Stalling Abrahamorgel, vergunning en bouw
Aanpassing Vlaamse schuur i.v.m. kuiperij
Waterverbruik
Wijziging statuten
Nieuw bestuurslid
Vervanging dak Vlaamse schuur
Brainstorm grote projecten
Procedure lief en leed
Goedkeuring Jaarverslag 2019
Financiën, vaststelling Jaarrekening 2019, vaststelling begroting 2021 en kascontrole
Conservatorfunctie

Daarnaast werd er enige malen met het bestuur van de stichting Abrahamorgel vergaderd.
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Vrijwilligersorganisatie
Aan het einde van 2020 waren er 73 (2019: 75) vrijwilligers bij het museum werkzaam, inclusief
de vijf vrijwilligers van het bestuur. Er kwamen 6 vrijwilligers bij, 8 vertrokken er. Een
vrijwilliger, Annelies van der Velden, overleed op 8 oktober. Op 2 juni overleed ex-vrijwilliger
Henk Nieuwenhuizen; wij hadden in november 2019 nog afscheid van hem genomen waarbij hij
de gemeentespeld had gekregen. Wij bewaren goede en dierbare herinneringen aan hen beiden.
Uiteindelijk is er in 2020 slechts een vrijwilliger gestopt vanwege de corona.
Heugelijk nieuws kregen we nog toen duidelijk werd dat onze vrijwilliger Hans Kops op
koningsdag een lintje kreeg, aangevraagd door de padvinderij en uiteraard ondersteund door het
museum.
Op woensdag 8 januari was het Nieuwjaarsetentje voor alle vrijwilligers en partners bij restaurant
Bregje.
Het bestuur en de Aanspreekpunten van de teams hebben in 2020 tweemaal overleg gepleegd.
Op 23 januari en 20 september. Het voornaamste agendapunt is steeds de vaststelling en
ontwikkeling van de Activiteitenlijst. In een normaal jaar zouden er 6 vergaderingen met de
aanspreekpunten zijn geweest en 2 algemene vrijwilligersvergaderingen. Dit jaar dus niet. Wel
hebben we in december een schriftelijke vrijwilligersraadpleging gehouden, waarin we ook ruime
informatie hebben gegeven over de financiën en de bezoekersaantallen.
De jaarlijkse educatiereis ging vanwege corona niet door. In 2019 waren we nog op 8 november
naar het Boerenbontmuseum in Gemert geweest.
De corona had uiteraard een grote invloed op de vrijwilligers. Sommige vrijwilligers konden
tijdens de eerste lockdown blijven doorwerken, zoals het tuinteam. Tijdens de tweede lockdown
in december moesten alle vrijwilligers thuisblijven. Pas in februari 2021 kon een beperkt aantal
vrijwilligers weer aan het werk om het museum op het zomerseizoen voor te bereiden. Per saldo
betekent dat dat sommige vrijwilligers in 2020 bijna gewoon hebben kunnen doorwerken, terwijl
er voor anderen veel wegviel. Soms omdat er geen werk meer op het museum meer was, soms
omdat ze ervoor kozen niet op het museum te gaan werken vanwege de corona. Het team
rondleiders zat zonder werk omdat ook toen we in de zomer weer open waren er geen groepen
meer kwamen. Er is toen nog wel een proef geweest om aan bezoekers aan te bieden dat er een
rondleider met ze mee kon lopen. En dat werkte aardig.
Vermeldenswaard is nog dat een stagiaire in oktober/november bordjes heeft gemaakt voor de
landbouwwerktuigen.
De communicatie met de vrijwilligers werd onderhouden door middel van de Weekbrief, die
zoals de naam al zegt wekelijks op woensdagavond aan iedereen werd toegestuurd.
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Voor Sinterklaas werd er door de bestuursleden bij alle vrijwilligers thuis een banketstaaf met een
gedicht bezorgd en later nog bij de langdurig zieken voor de Kerst een op het museum gemaakt
kerststukje. Omdat het gedicht ook een soort jaarverslag is, hieronder de tekst
Wat hebben we toch een bijzonder jaar
Op 12 maart mocht er niemand meer naar binnen
Geen opening, geen korendag, ’t was klaar
We moesten thuis wat anders gaan verzinnen
Zonder familie, vrienden en vriendinnen
Alleen de tuin bleef nog in onderhoud
Die wilden we echt niet opnieuw ontginnen
We blijven overeind voor jong en oud
Geen sculpturen van zand, ’t was zonneklaar
Wel konden we aan de stalling beginnen
Beton gestort voor zes etages zwaar
En Abra’m is nu voor vijftig jaar binnen
In juni open, we konden weer innen
Anderhalve meter uit lijfsbehoud
Een looprichting voor onszelf en gezinnen
We blijven heel veilig voor jong en oud
Verlies van Henk en Annelies was zwaar
Nieuwe vrijwilligers stroomden binnen:
Martien’, Gülten, Ad, Gemma, Valentina
En verdiend dat Hans een lintje mocht winnen
We raakten van wespen buiten zinnen
Maar fijn: geen rupsen in ons eikenhout
Het virus wist hier geen terrein te winnen
We bleven gezond in Oud-Oosterhout
Ach wij konden toch wel garenspinnen
Al hadden we het wel eens Spaans benauwd
Werk bijgaand vaccin geheel naar binnen
(’t Is veilig en getest) en word heel oud.

Aan het einde van het jaar was er nog een actie om de muziekwensen van de vrijwilligers bij
Arbeidsvitaminen op radio 5 in te dienen. Die werden verzameld en de uitzending daarvan vond
plaats op 4 februari 2021. Een aantal malen werd het museum zo genoemd op de nationale radio.
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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 2 externe nieuwsbrieven verstuurd naar 360 abonnees.
In augustus 2019 is door Museum TV een promotiefilm
van het museum gemaakt. De film is nog via onze website
te bekijken.
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
2020 zijn er zo 50 weekbrieven verschenen. De
weekbrieven hebben enkele vaste rubrieken: roosters,
verjaardagen, allerlei ontwikkelingen en bijzonderheden en
sinds de coronatijd wekelijks een toepasselijk gedicht.
Facebook (https://www.facebook.com/brabantsmuseum.oudoosterhout/) werd zeker dit jaar
actief ingezet voor het laten zien van museumobjecten en het melden van museumactiviteiten.
Wekelijks worden er een of meerdere bijdragen op gezet. Het museum heeft ook een
Twitteraccount @MuseumOhout. Verder is er nog een Youtube-kanaal met museumfilmpjes.
Er zijn twee externe nieuwsbrieven gemaakt en 28 juni (onderwerpen: Weer open, Covid
maatregelen, Expositie De geur van vers brood, formulier: word Vriend van het Museum,
Openingstijden en reserveervoorwaarden) en 28 september (onderwerpen: Aangepaste
openingstijden, doneeractie dakpannen, Rabo Clubsupport, expositie Transport, het
Abrahamorgel, oproep nieuwe vrijwilligers). De brief die in maart zou zijn uitgekomen verscheen
niet vanwege de pandemie.
In juli werd nog een film opgenomen door de ORTS in het kader van Open Monumentendag.
In juli verscheen er een positief artikel in De Stem: “Mooie Keetje en vrolijke Gülten”.
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 2020 met 8,5 net als in 2019. Ook Tripadvisor is
positief. Van de 34 beoordelingen zijn er 11 uitstekend, 16 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 2020. Daarnaast zijn er natuurlijk de activiteiten van alle
dag: onderhoud gebouwen, kassa- en winkeldiensten, rondleidingen, administratie, registratie,
tuinonderhoud, communicatie, onderhoud en nieuwbouw van miniaturen enz. enz. Onze
vrijwilligers zijn daar het gehele jaar met veel inzet en enthousiasme mee bezig.
Corona
2020 is natuurlijk het jaar van de corona. Op 11 maart kondigen wij in onze weekbrief het
volgende aan:
Sluiting museum van donderdag 12 t/m zondag 22 maart
In verband met het Coronavirus, de adviezen van de overheid en het feit dat onze vrijwilligers
voor een groot gedeelte tot de kwetsbare doelgroep behoren, heeft het bestuur besloten om
het museum vooralsnog voor anderhalve week te sluiten voor bezoekers. De sluiting staat
buiten bij het toegangshek aangekondigd en staat ook op onze website. Vrijwilligers die in
deze periode nog werkzaamheden willen verrichten, kunnen dit gewoon doen. Wel dringt het
bestuur erop aan dat vrijwilligers die hoesten of verkouden zijn, thuis blijven. En verder dat
iedereen de landelijke en provinciale richtlijnen nauwgezet navolgt: geen handen schudden,
vaker handen wassen, niezen in je elleboog en niet knuffelen. Dus ook bij het koffiedrinken:
houd afstand van elkaar.
Zowel ten aanzien van de sluiting voor bezoekers als de toestemming voor de vrijwilligers om
nog op het museum werkzaamheden te verrichten, volgt het bestuur de ontwikkelingen op de
voet. Het is bijv. niet onmogelijk dat de sluitingsperiode nog wordt verlengd of dat het museum
ook voor vrijwilligers wordt gesloten.
Verder betekent dit dat de vrijwilligersvergadering van 20 maart niet doorgaat (en nieuwe
datum wordt later nog wel bekend gemaakt) en ook het Aanspreekpuntenoverleg van 23
maart vervalt. En we duimen natuurlijk dat de seizoensopening van 5 april wel door kan gaan.

Het is duidelijk dat de seizoensopening van 5 april niet doorging en datzelfde gold voor de
Korendag in op 14 juni die al geheel georganiseerd was. De sluiting voor bezoekers zal duren tot
2 juni als we weer beperkt opengaan (alleen de dinsdag en de zondag).
Op 16 maart volgt dan een mail aan de vrijwilligers, waarin we aankondigen dat het museum ook
voor vrijwilligers gesloten gaat worden:
Beste vrijwilligers,
Gezien de oproep van de regering lijkt het ons wenselijk het museum vooralsnog vanaf
morgenochtend dinsdag 17 maart tot en met maandag 6 april te sluiten, niet alleen voor
bezoekers maar ook voor vrijwilligers. Dat wil zeggen dat het niet meer toegestaan is om op
het museum werkzaamheden te verrichten, behalve als dit strikt noodzakelijk is. Dat
noodzakelijke kan zijn dat je iets wilt ophalen (zodat je thuis nog iets kunt doen), planten moet
water geven of een andere dringende reden hebt.
Jeanne Luijten heeft vanmorgen het koffieapparaat schoongemaakt, dus daar hoeft niemand
voor te komen. Maandag zet Wim Brok het vuilnis buiten.
Sluiting tot en met 6 april betekent dat de seizoensopening op 5 april niet doorgaat. Wanneer
dat wel is, hangt uiteraard af van de ontwikkeling van het Coronavirus. Zodra er nieuws is met
betrekking tot de datum dat we de normale gang van zaken weer kunnen oppakken, laten we
dit jullie uiteraard zo snel mogelijk weten. (…)
Sterkte allemaal en hopelijk zien we elkaar over een aantal weken allemaal gezond weer
terug.
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Uit de weekbrief van 9 mei:
We horen net het goede nieuws dat we vanaf 1 juni weer open mogen o.a. onder de
voorwaarde dat er vooraf toegangsbewijzen worden besteld. We nemen aan dat de
Museumvereniging met een protocol zal komen en we zullen uiteraard bekijken hoe een en
ander te organiseren is. Vorige nieuwsbrief namen we 30 punten op waaraan gedacht moet
worden. Waar wij overigens niet aan hadden gedacht was dat er daarbij vanuit werd gegaan
dat vrijwilligers uit de risicogroep (70 jaar of ouder) niet in contact komen met bezoekers.
Dus even gekeken hoeveel vrijwilligers wij hebben die jonger dan 70 jaar zijn: 22 van de 75.
Daaronder zijn 8 gastvrouwen/-heren en 2 rondleiders. Zo gauw we meer weten, laten we het
uiteraard zo snel mogelijk weten.

Op 2 juni gaan we dan weer open voor bezoekers. Aanvankelijk menen we dat we met 4 of 5
gastvrouwen de bezoekers moeten ontvangen en er hebben zich dan nog een aantal 70-min
vrijwilligers gemeld die ook wel willen dienst doen als gastheer/-vrouw. Er is een
reserveringssysteem aangeschaft en een commissie – het Corona crisisteam - heeft vanaf half mei
het museum coronaproef ingericht: pijlen op de grond, desinfecterende gel, registratieformulieren
voor iedereen die op het museum aanwezig is enz.
In juli/augustus gaan we weer terug naar 2 gastvrouwen/-heren per dag en laten we ook het 70jaarcriterium los.
In de weekbrief verzonden op 4 november staat dat we weer dicht gaan voor bezoekers:
Wegens de aangescherpte Coronamaatregelen is het museum, vanaf woensdag 4 november
22.00 uur t/m woensdag 18 november, voor bezoekers gesloten.
Aanvullende informatie, zie link.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/11/03/tijdelijkeverzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown
Nog net voor de sluiting van het museum om 22.00 uur hierbij de mededeling over welke
vrijwilligers nog wel en wie niet de komende tijd op het museum mogen komen.
Vooraf: we sluiten zo goed mogelijk aan bij de overheidsmaatregelen, die voorschrijven dat
alleen nog noodzakelijke werkzaamheden op een museumlocatie uitgevoerd mogen worden.
En in ieder geval mogen bezoekers niet meer komen dus dat wil zeggen dat ook gastvrouwen
en -heren thuis moeten blijven.
De komende week zo tot volgende week woensdag zijn er vrijwilligers nodig om de huisjes
binnen te halen, om de wintertentoonstelling in te richten (voor als we 19 november weer open
gaan), om de stallingsruimte voor het orgel aan de buitenkant te schilderen en zolang er
vrijwilligers op het museum zijn om te zorgen dat de schoonmaak doorloopt. De tuingroep
heeft zeker ook nog wel morgen en maandag nodig om een gedeelte van de bladeren te
ruimen, goten vrij te maken en wat er nog verder moet gebeuren een tuin winterklaar te
maken. Misschien moet er nog iets aan de elektriciteit gedaan worden. Dus tot volgende
week woensdag kunnen de vrijwilligers die hiervoor genoemd zijn aan het werk blijven.
Woensdag kijken we dan verder, ook met het oog op de 16de omdat dan het museum weer
open moet en het er netjes uit moet zien.
A.s. vrijdag zou de wethouder langskomen, dat is verzet naar 4 december en ook zou het
orgel even in de stalling worden gezet; ook dat is naar en nader te bepalen datum verzet.

Mail 14 december 2020
Beste vrijwilligers,
Jullie hebben vast net als ik om 19.00 uur de toespraak van de Minister-President gehoord.
Het museum gaat dicht voor bezoekers vanaf morgen tot en met 18 januari. Rutte zei verder
dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven en thuis moeten werken. En er moeten zo min

8

mogelijk contacten buitenshuis plaatsvinden. Vanmiddag hebben we als bestuur met elkaar
overlegd. We hebben besloten dat het museum net als in het voorjaar dicht gaat voor de
vrijwilligers. Maar nu echt voor alle vrijwilligers. Of in andere woorden: blijf thuis en kom niet
naar het museum. Ik verwacht dat iedereen zich de komende vijf weken aan deze maatregel
houdt.
Wie echt dringend een reden heeft om even op het museum te zijn, moet dat telefonisch of via
de mail aan mij vragen. Bestuursleden zullen zeer incidenteel het museum bezoeken bijv. om
naar de post te kijken en te kijken of alles in orde is.
Zoals de premier al zei: we komen hier zeker doorheen, we blijven de weekbrieven sturen en
we zien elkaar volgend jaar weer op ons mooie museum.
Sterkte allemaal en blijf gezond!

Zandsculpturen
Eind 2019 werden wij benaderd door de stichting Zandsculpturen Oosterhout van Rien Joosen
met de vraag of er in 2020 zes van die sculpturen in ons park geplaatst konden worden. Daar is
positief op gereageerd en alle voorbereidingen werden getroffen om de sculpturen door
kunstenaars te laten maken. Vanaf mei zouden de zandsculpturen worden opgebouwd en vanaf
juli zouden ze voor bezoekers te bewonderen moeten zijn. De toegangsprijs werd met een euro
opgehoogd, kortom het had een mooie toevoeging moeten worden aan onze tuin. Maar ook hier
gooide corona roet in het eten.
Abrahamorgel

Al ruim een jaar waren we in overleg met de stichting
Abrahamorgel over een mogelijke stalling van het orgel
op het terrein van het museum. Eerst was de gedachte
dat het orgel in de Vlaamse Schuur zou kunnen, maar de
ingang van was te laag. Een volgende optie was een
nieuwe stalling bouwen. Dat vergde veel overleg over de
financiën, eigendom, huurvoorwaarden, de plek waar
dan gebouwd moest worden, zou een vergunning
daarvoor bij de gemeente verkregen kunnen worden
enz. Een aantal vergaderingen tussen de besturen leidde
er uiteindelijk toe dat zo’n orgelstalling gebouwd zou
gaan worden. De stichting Abrahamorgel zorgde voor een architect die een mooie tekening
maakte van een stalling die wat stijl betreft passend was bij de gebouwen van het museum. De
vrijwilligers van het museum zouden voor het grond- en schilderwerk zorgen. Eind april kwam
de vergunning rond. Na enig overleg nam de gemeente de leges voor haar rekening. De
overeenkomst met bouwbedrijf Gorisse werd op 15 juli getekend. Daarna werd het schaakbord
verplaatst en op die plaats ging ons tuinteam en sponsor Van Ginneken aan de slag om de
bouwplaats uit te graven en later samen met onze timmerlieden de bekisting aan te brengen.
Sponsor Cementbouw leverde op 7 september het beton. De maanden daarna werd de stalling
geplaatst en eind november kon het orgel voor proef de stalling inrijden. Daarna moest er nog
geschilderd worden, elektriciteit aangelegd worden en een kast gemaakt worden voor de
orgelboeken. Vanwege de tweede lockdown kon dat pas in 2021 afgerond worden.
Geen korendag op 14 juni
De korendag 2020 die tijdig georganiseerd was, was begin maart met de betreffende koren
doorgesproken en vastgelegd. De volgende koren zouden hun liederen laten horen:
De Vrolijke Noten, Spotvogels, KBO Koor The Old Stars, Vrijetijdskoor Oosterhout,
Meezingkoor “Sangdoel”, Zanggroep Cadans, Mevrouwenkoor Sjowenso, Chapeau,
Smartlappenkoor Nieuwe Stijl.
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Film op locatie

Op verzoek van de organisatoren van Film op Locatie waren wij op 19
augustus de locatie waar een film werd gedraaid. Voor ons een
bijzondere ervaring om in de avonduren een evenement te hebben
waarbij op het grasveld naar een film werd gekeken. Het weer hield niet
over, maar het was droog en het aantal bezoekers (dat in de coronatijd
toch niet hoog mocht zijn) was beperkt. Maar wij vonden het een goede
ervaring en zullen daar in de toekomst zeker weer aan meewerken.

Verfraaiing stoomtram

De stoomtram die van 1880 tot 1938 door Oosterhout reed is
belangrijk voor het museum, omdat de miniaturen in het park
gesitueerd zijn in de straten waar de tram doorheen reed. Om dat te
benadrukken is vanaf het begin van het museum er een aparte grote
overdekking gebouwd waar een tram een rondje reed en waar de
miniaturen van een gedeelte van de Leijsenhoek staan opgesteld. Begin
2020 werd een begin gemaakt met het interessanter maken van de
tramloop. In plaats van 1 tram, kwamen er 3 stoomtrams, waarvan er
2 afwisselend stopten op de Leijsenhoek. Daartoe werd er ook een
extra passeerspoor aangelegd op de Leijsenhoek. De derde tram reed heen en weer de tramremise
in en uit. Er werd geluid in de trams aangebracht en afwisselend reed er een goederentram en een
personentram.
City Food Tours
Wij hebben toegezegd deel te nemen aan een activiteit van City Tours Eindhoven die een
Brabantse Food tour organiseert. Deelnemers gaan een beperkt aantal instellingen langs: De
Beekse Bergen, Natuurlijk Henriette in Dongen, Klooster Nieuwkerk in Goirle, Tuinhuis van
Charlotte, Wolfslaer Breda en drinken of eten daar wat. Bij ons krijgen ze een zak met
oudhollands snoepgoed. Ze hebben niet de tijd om het museum te bezoeken, maar het is de
bedoeling dat ze zo nieuwsgierig zijn dat ze op een later moment het museum bezoeken. In
november zou dit gestart zijn, maar het moest worden uitgesteld naar 2021.
Verbouwing Vlaamse Schuur en Droogloods
Gestart werd in 2019 met de verbouwing van de Droogloods.
Hierin wordt het “Transport van vroeger” tentoongesteld. In de
Vlaamse Schuur worden de verschillende ambachten, zoals de
bijenteelt, klompenmakerij, schoenmakerij enz. in kamertjes
tentoongesteld. Dat is in 2020 bijna afgerond. De verschillende
kamers zijn passend bij het ambacht ingericht en er is zelfs een
koe aangeschaft om het boerenbedrijf inzichtelijk te maken.
Aan het eind van het jaar kwamen we in contact met Janus Vaten
die graag hun historische kuiperij in de Vlaamse Schuur wilden opstellen. Tot dan toe was die
kuiperij te bewonderen in Amsterdam bij de Molen van Sloten. Daar zou de expositieruimte
verdwijnen en men had het oog laten vallen op ons museum. Wij vonden dat een waardevolle
toevoeging waar plaats voor vrijgemaakt kon worden in de net verbouwde Vlaamse Schuur. Een
en ander gaat in 2021 gerealiseerd worden.
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Elektriciteit
Onze vrijwilliger die zich met elektriciteit bezighoudt heeft dit jaar vele werkzaamheden verricht
om ervoor te zorgen dat de elektrische veiligheid in alle gebouwen en in het park op orde was.
Een en ander is opgetekend in een Elektra Handboek. We hebben de veiligheid door een extern
bedrijf laten inspecteren en op 24 december kregen we een Bewijs van goedkeuring. Daarnaast
zijn er in de expositieruimtes bewegingsmelders en ledverlichting geïnstalleerd.
Herstel Maria

Bij de januaristorm was Maria uit haar kapelletje bij het
ziekenhuis gevallen. Met veel geduld is ze weer opgeknapt.

Expositie 75 jaar bevrijd
Op 17 november 2019 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. De tentoonstelling liep begin 2020 af.
Expositie De geur van vers brood juni t/m augustus
Bakker Oomes (vroeger in de Rulstraat ) en Bakker John Snelders van het Bakkerijmuseum in de
Klappeijstraat, http://www.bakkerijmuseumoosterhout.nl/, hebben voorwerpen en foto's
aangedragen voor een bescheiden expositie in de koffiekamer. Die ruimte is nu niet in gebruik als
koffiekamer, maar tijdelijk dus als expositieruimte. Uw kopje koffie kunt u in onze tuinkamer
gebruiken, of buiten op het terras.
De expositie neemt u mee naar de geur van vers brood. Oosterhout had vele bakkerijen in de
eerste helft van de twintigste eeuw. Het bakkers- en het banketvak kenmerkte zich door het
zware handwerk. Van deeg naar brood, koek of gebak was gemakkelijker gezegd dan gedaan. In
deze expositie zien we foto's en voorwerpen van voormalige bakkerijen. Ook was het boek van
Ton Oomes: “De geur van vers brood” tijdens de expositie te koop.
Winterexpositie
Eind november was de
winterexpositie in de serre en de
Vlaamse schuur gereed: er waren
veel verlichte miniaturen in
winterse sfeer te zien. Het geheel
straalde een feeërieke wintersfeer
uit. Het is heel mooi geworden!
Helaas hebben niet veel
bezoekers de expositie kunnen
bewonderen omdat op 15
december het museum gesloten
werd.
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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.)
In 2020 namen 157 kinderen deel aan deze activiteit (in 2019: 367).

Foto’s Jet en Jan: wassen,

sokken stoppen en

schoonschrift

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 2020 namen 48 kinderen deel aan
museumschatjes. In 2019 waren dat er nog 83.
Renovatie en nieuwbouw miniaturen

Dit jaar is alleen een pand uit de Klappeijstraat (nr. 24) ingrijpend gerenoveerd, de tegenwoordige Café de
Beurs. In de 1ste Wereldoorlog was het ook de
bioscoop van Oosterhout.
Wel is er hard gewerkt aan een aantal andere flinke
projecten als de toren van de St-Jan, Villa Mathilde,
De Hoogh stoomkoekfabriek aan de Waterloostraat
en Flora op de Heuvel. Al deze panden zijn begin
2021 afgemaakt.
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Bezoekersaantallen
In 2020 is het museum bezocht door 4.863 (2019: 12.455) personen waaronder 1.152 (2019:
2.275) kinderen (0 t/m 12 jaar); 1.606 (2019: 2.639) bezoekers maakten gebruik van hun
Museumkaart (+12% t.o.v. 2019). Op basis van de uitsplitsing van de bezoekerscategorieën kan
gezegd worden dat ons museum relatief veel kinderen en senioren (65-plussers) trekt.
Over geheel 2020 hebben we vanwege de corona pandemie 61% minder bezoekers ontvangen.
Toen we vanaf juni weer bezoekers konden ontvangen, kwamen er 49% van bezoekers minder
vergeleken met dezelfde maanden van 2019 naar het museum. Vooral het niet doorgaan van
evenementen en het ontbreken van groepen (busreizen) deed het bezoekersaantal enorm dalen.
De herkomst van onze bezoekers werd voor het laatst 3 jaar geleden onderzocht: de helft komt
uit Oosterhout en directe omgeving, een kwart komt vanuit Roompot/Katjeskelder en een kwart
uit de rest van Nederland en België.
Ontwikkeling bezoekersaantallen 2013 – 2020
2013: 9.006
2015: 9.469
2014: 9.407
2016: 8.761

Ontwikkeling bezoekersaantallen
per maand 2018-2020
2018 2019 2020
Jan.
Feb.
Mrt
Apr.
Mei
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

604
389
461
1.233
1.551
1.871
1.132
1.456
1.847
960
510
389

347
508
592
1.767
1.754
1.022
1.171
1.340
1.474
1.579
566
335

620
364
232
0
0
361
974
814
764
509
67
158

Totaal 12.403 12.455 4.863

2017: 11.307
2018: 12.403

2019: 12.455
2020: 4.863

Bezoekersaantallen per categorie 2019-2020
2020

2019

Verschil

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

1.487
68
1.339
509
149
267
157
48
22
817

3.576
1.788
736
2.273
265
682
223
366
367
83
338
1.758

-2.089
-1.788
-668
-934
-265
-173
-74
-99
-210
-35
-316
-941

Totaal bezoekers

4.863

12.455

-7.592
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Openingstijden en toegangsprijzen in 2020
1 jan. t/m 11 maart 6 dagen p.w. geopend; 12 maart t/m 31 mei geheel voor bezoekers gesloten;
1 juni: 2 dagen p.w. open; 1 juli: 4 dagen p.w. open; 1 aug. t/m 4 nov.: 6 dagen p.w. open; 5 t/m
18 november geheel gesloten; 19 november t/m 14 december: 6 dagen p.w. open; 15 december
t/m 31 december gesloten. Totaal waren we vanwege corona 16 weken geheel gesloten.
De corona gaf ook de aanzet om de openingstijden en -dagen te wijzigen. In de loop van het jaar
is besloten voortaan de maandag (in plaats van vrijdag) als dag te bestempelen dat het museum
gesloten is voor bezoekers en niet meer het onderscheid te maken tussen zomer- en wintertijden.
Zes dagen per week zijn we geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Ook met betrekking tot de toegangsprijzen hebben we het verschil tussen zomer- en
winterprijzen laten vervallen. In de winter gingen we dan wel een uitgebreide
wintertentoonstelling opzetten in de Vlaamse Schuur en de Serre. Was de toegangsprijs in 2019 €
5,00 voor volwassenen (in de winter € 4,00) en € 3,00 voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, (in de
winter € 2,50) in februari 2020 besloten we de prijzen te verhogen voor het hele jaar naar € 7,50
(inclusief koffie) en € 5,00 (inclusief een glas Ranja). Aanleiding van vooral dat er vijf
zandsculpturen in de tuin zouden worden geplaatst en dat we vonden dat daarvoor € 1,00 extra
gevraagd kon worden. En toegangsprijs inclusief koffie en limonade is een concept dat in veel
musea wordt toegepast. En toen de horeca van het museum in oktober dicht moest, kregen de
bezoekers in plaats van koffie een kaneelstok. Deze toegangsprijzen handhaafden we toen corona
toesloeg ook al ging de plaatsing van de zandsculpturen niet door.
De verhoging van de toegangsprijzen vond plaats na 1 januari, de peildatum voor de
museumkaart. Dat wil zeggen dat de vergoeding van de museumkaart die ruwweg 50% is van de
gemiddelde toegangsprijs (GMT) van de prijzen op 1 januari nog niet plaats vond op basis van de
nieuwe prijzen, maar op die van 2019 en die GMT was € 4,74. Daar kwamen we financieel flink
wat aan tekort. Eind 2020 is door de Museumkaart besloten de GMT van 2020 ook voor 2021 te
hanteren en dat is dus weer een strop.
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Financiën
De omzet is in 2020 door de corona dramatisch gedaald: van ca € 100.000 naar € 60.000. Het
museum is een groot deel van het jaar gesloten geweest i.v.m. de coronamaatregelen die door de
overheid zijn opgelegd.
Hierdoor was de opbrengst van de entreegelden in 2020 € 17.082,=
Dit is een daling van - 45%.
Ook de overige inkomsten uit de verkoop van snoep uit de winkel en koffiekamer zijn
verminderd.
De opbrengst van de winkel en koffiekamer is € 2.808,=
Gelukkig hebben we in 2020 behoorlijk wat inkomsten gehad aan donaties.
• Mondriaan fonds
• Rabo Clubactie
• Eenmalige bijdrage RVO
• Tegemoetkoming in de huur van de Gemeente Oosterhout
• Donaties via reserveringsite
• Vrienden van het Museum
In totaal een ontvangen bedrag van € 20.770,=
Op 15 oktober 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst met Beheersmaatschappij Oosterhout
BV gesloten, In deze overeenkomst staat de huur tot en met 2028 vast op € 19.600 per jaar.
Verder wordt de donatie in 4 jaar afgebouwd van € 12.000,= naar in € 3.000,= in 2022. Deze €
3.000 is bedoeld voor het jaarlijkse groot onderhoud. Tevens is de collectie die bij de start van de
stichting in 1994 door Oud-Oosterhout BV was overgenomen, voor € 1,= aan de stichting
overgedaan. In 2020 was de donatie € 7.000,=
De exploitatie over het boekjaar 2020 geeft een tekort van € 55,40.
Op de volgende bladzijde zijn de balans en de winst-en-verliescijfers te vinden.
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Periodebalans boekjaar 2020
Materiële Vaste Activa
Gebouwen
Vorderingen
Vordering Gemeente
Liquide middelen
Kas
Kassa winkel en kiosk
Bank
Spaarrekening
Kruisposten

2020
€

5.357 €

10.833

€

2.555 €

1.992

€
€
€
€
€
Totaal €

Reserves
Voorziening aankoop museale goederen
Algemene reserve
Voorziening groot onderhoud
Mondriaanfonds
Totaal
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen
Omzetbelastingen

2019

65
150
1.492
73.328
23
75.056

€
€
€
€
€
€

300
150
2.800
63.322
-1.293
65.278

-21.500
-10.050
-38.552
-15.000
-85.103

€
€
€

-21.500
-10.105
-49.552

€

-81.158

€

-1.341 €

-1.606

€

3.475 €

4.660

€
€
€
€
€

Totaal Balans €

0
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€

0

EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2020

Verlies & Winst 2020
Omzet
Entreegelden
Opbrengst winkel
Opbrengsten koffiekamer en overige
Diverse opbrengsten
Bijdrage Oud-Oosterhout
Gemeentesubsidie
Diverse subsidies
Kosten
Vergoeding vrijwilligers
Afschrijving gebouwen
Inkopen winkel en koffiekamer
Exploitatiekosten
Kosten groot onderhoud
Promotie
Huisvestingskosten

2020
Debet

2019

Credit
€ 7.082
€ 3.403
€ 3.991
€
84
€ 7.000
€ 20.240
€ 13.791

€ 5.194
€ 5.476
€ 4.622
€ 19.548
€ 2.644
€ 1.039
€ 27.124
€ 65.646

Resultaat periode

Debet

€
€
€
€
€
€
€
€ 65.591
€

Credit
38.009
10.234
18.863
64
9.000
19.150
1.124

€

96.443

€

-7.332

18.185
5.476
13.104
14.597
23.212
3.646
25.554

€ 103.774

-55

€
€
€
€
€
€
€

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020
In 2020 is de vergoeding voor de vrijwilligers afgeschaft. Het 4de kwartaal 2019 en het 1e kwartaal
(gedeeltelijk) is nog uitbetaald. Na de vrijwilligers van het voornemen daartoe op de hoogte te
hebben gesteld zijn we met de vrijwilligersvergoeding definitief gestopt i.v.m. de financiële
situatie. De uitbetaling over het eerste kwartaal 2020 die in april plaatsvond was beperkt, omdat
en aantal vrijwilligers afzag van uitbetaling i.v.m. de coronacrisis.
De inkomsten komen hoofdzakelijk uit donaties en overige giften.
De exploitatiekosten en huisvestingskosten zijn helaas iets gestegen. Daar staat tegenover dat de
overige kosten aanzienlijk minder zijn geweest.
Op 15 april 2021 heeft de kascontrolecommissie haar controlewerkzaamheden uitgevoerd en de
administratie akkoord bevonden. Hier is een “verklaring kascontrole” van opgemaakt en deze is
getekend en in het bezit van het secretariaat.
Het Jaarverslag 2020 is in de vergadering van het bestuur van 26 april 2021 goedgekeurd.
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