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Bestuur/Vrijwilligersorganisatie
Samenstelling Bestuur
Naam
Dhr. G.M. Zuur
Mevr. K. Knol
Dhr. Ph. van der Meulen
Dhr. H. Oomen (tot 1-12)
Dhr. K. Cheng
Dht. B. van Nies (m.i.v. 23-2)
Dhr. F. Fluitman (m.i.v. 1-6)

plaats
Oosterhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Geertruidenberg
Breda
Oosterhout
Oosterhout

functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

(Neven)functies bestuursleden
Dhr. G. Zuur: geen
Mevr. K. Knol: geen
Dhr. Ph. van der Meulen: geen
Dhr. H. Oomen: werkzaam bij Museum Slager in ‘s-Hertogenbosch, stadsgids VVV
Geertruidenberg, lid winterwerkgroep “in den Hollandschen Tuyn” Geertruidenberg.
Dhr. K. Cheng: bestuurder Oud-Oosterhout B.V.
Dhr. B. van Nies: geen
Dhr. F. Fluitman: geen
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 2021 zevenmaal vergaderd; vanwege corona enige malen per videobellen.
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 Abrahamsorgel, vergunning, bouw en opening
Aanpassing Vlaamse schuur i.v.m. kuiperij
Wijziging statuten
Nieuwe bestuursleden
Opruiming depots
Vervanging dak Vlaamse schuur
Brainstorm grote projecten
Toegangsprijzen 2022
Goedkeuring Jaarverslag 2020
Financiën, vaststelling Jaarrekening 2020, vaststelling begroting 2022 en kascontrole
Conservatorfunctie
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Vrijwilligersorganisatie
Aan het einde van 2021 waren er 76 (2020: 73) vrijwilligers bij het museum werkzaam, inclusief
de zes vrijwilligers van het bestuur. Er kwamen 9 vrijwilligers bij, 5 vertrokken er. Een
vrijwilliger, Jack Giezenaar, overleed op 8 oktober. Drie oud-vrijwilligers zijn overleden: Harry
van Gisbergen, Gerard Robben en Jan de Jong. Wij bewaren goede en dierbare herinneringen aan
hen.
Het bestuur en de aanspreekpunten van de teams hebben in 2021 tweemaal overleg gepleegd. Op
18 augustus en 28 oktober. 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 corona had uiteraard een grote invloed op de vrijwilligers. 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. Op 6 juni
gingen we pas weer open voor bezoekers.
De communicatie met de vrijwilligers werd onderhouden door middel van de Weekbrief, die al
vanaf medio 2016 wekelijks op woensdagavond aan iedereen wordt toegestuurd.
Voor Sinterklaas en de Kerst konden de vrijwilligers artikelen uit onze winkel aanschaffen
vergezeld van een gedicht bezorgd. Later werden de langdurig zieken voor de Kerst nog
getrakteerd op een op het museum gemaakt kerststukje. Omdat het gedicht ook een soort
jaarverslag is, hieronder de tekst
Tot juni bezoekers nul, heel veel rust
Geen opening en ook geen korendagen
De lockdown maakte ons niet ongerust
En echt, we raakten niet terneergeslagen
Er werd geharkt, geverfd op alle dagen
Toen was opeens de maaier weg. Zomaar
Een nieuwe gekocht, een gele zitwagen
Het was een raar en veelbewogen jaar
Ook nieuw talent aantrekken is een must
Coert, Geert, Els, John, Bart, Fons, Kees, Mieke, Jaap
Erbij; zo kon er worden doorgeklust
Nog veel meer nieuws werd steeds weer aangedragen
De stalling die we gebouwd worden zagen
De orgelmuziek, tour met boek was klaar
Mathilda, St-Jan naar z’n plek gedragen
Het was een raar, maar ook vernieuwend jaar
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Depots geruimd ’t was zwaar met heel veel “dust”
De blikken die we in de expo zagen
Alleen bij de koffie, op de plaats rust
De appeltaart viel ook niet aan te dragen
Was er dan helemaal niets om te klagen?
Natuurlijk wel: de afstand tot elkaar
Dat maakte dat we niet een ieder zagen
Het was een raar en soms ook eenzaam jaar
Wat eraan doen? Hoe gaan we dat verjagen?
Kom naar de winkel en dan inslaan daar
Als dank voor wat je steeds hebt bijgedragen
In dit rare en veelbewogen jaar.
Begin 2021 was er 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.
Per half oktober 2016 is destijds besloten om in verband met een verbetering van de interne
communicatie alle vrijwilligers elke week een informatiebrief – de weekbrief - te sturen. In 2021
zijn er zo 50 weekbrieven verschenen.
Facebook (https://www.facebook.com/brabantsmuseum.oudoosterhout/) werd zeker ook dit
jaar actief ingezet voor het laten zien van museumobjecten en het melden van
museumactiviteiten. Wekelijks worden er een of meerdere bijdragen op gezet. Verder is er nog
een Youtube-kanaal met filmpjes van het museum.
We kregen, naast andere miniaturenparken
als Madurodam, een (gratis) vermelding in
de agenda van de postcodeloterij. Wel
moesten we de toegangsprijs verlagen voor
bezoekers met een bon uit de agenda die bij
ca een derde van de Nederlandse
huishoudens in de bus kwam.
Wij adverteren bij een aantal van onze vaste
relaties zoals Roompot, Betuwe Express,
Heemkundekring de Heerlijkheid
Oosterhout, de ORTS en KBO Oosterhout
Stad.
Op Tripadvisor wordt het museum door bezoekers zeer positief beoordeeld. Van de 35
beoordelingen zijn er 12 uitstekend, 16 heel goed en 7 voldoende.
Samenwerking
Deelgenomen wordt aan het Erfgoedoverleg van de gemeente Oosterhout. Naast de Gemeente
zijn participanten het Speelgoedmuseum, de Heemkundekring, H19 en Open Monumentendag.
Ook werkten we samen met de stichting De Verweesde Toren. Daarnaast is het museum lid van
de Museumvereniging.
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Activiteiten
Hieronder de bijzondere activiteiten uit 2021. 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.
Corona
Net als 2020 was 2021 natuurlijk het jaar van de corona. Op 9 juni konden wij pas open voor
bezoekers en op 19 december (tot 26 januari 2022) moesten we weer dicht. Ook toen we open
waren, moesten er allerlei beschermende maatregelen genomen worden om de bezoekers en onze
vrijwilligers te beschermen tegen besmetting. Er moest onder meer gereserveerd worden en
bezoekers moesten aantonen via een QR-code dat ze gevaccineerd waren.
Het is duidelijk dat de seizoensopening van 11 april niet doorging en datzelfde gold voor de
Korendag die we meestal in juni organiseren.
Abrahamorgel
In de coronajaren is de stalling voor het
Abrahamorgel gebouwd op het terrein van het
museum. Op 30 april hebben we samen met het
bestuur de orgelstalling informeel geopend. De
officiële opening met publiek en kinderen die de
achterwand van de stalling kon pas op 3 april
2022 plaatsvinden. De orgelman haalt elke 14
dagen het orgel uit de stalling om het in de stad
te laten spelen. Voor bezoekers is het een
interessante aanvulling van het museum, ook
omdat enkele van onze vrijwilligers het orgel
kunnen laten horen.
Een korte opsomming van de andere activiteiten van 2021:
- de winterexpositie van ca. 40 miniaturen werd in maart
weer afgebroken, omdat de miniaturen weer in de tuin
moesten worden gezet in afwachting van het moment
dat bezoekers weer mochten komen (dat werd vanaf 9
juni).
- eind april werd gestart met het opruimen en uitdunnen
van de zolderdepots.
- er werd 1 nieuwe miniatuur in het park geplaatst: villa
Mathilda. Daarnaast werd de geheel vernieuwde toren
van de St-Janbasiliek weer in het park gezet net zoals de miniatuur van de koekfabriek De Hoogh
(nu Brownies en Downies).
- met ingang van 1 mei werd het museum ook in het park rookvrij
- er werd een audiotour gemaakt die met behulp van een OR-code bezoekers de mogelijkheid
geeft informatie te horen over een aantal bijzondere miniaturen en objecten in het
binnenmuseum. Daarbij behoort een boekje met dezelfde informatie dat in de winkel gekocht
kan worden.
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- op 23 juni kregen we van een gezelschap dat de legende van Bombast ondersteund, een vlag
overhandigd. De vlag is bedoeld om tijdens hoogtijdagen van het carnaval uitgestoken te worden
aan de zuidzijde van de St-Jan.
- het museum heeft meegedaan aan de opnames voor de Oosterhoutse Mol.
- op 6 woensdagmiddagen konden kinderen en hun ouders het museum bezoeken in het kader
van de Zomerkaravaan.
- er zijn informatiebordjes opgehangen bij een aantal landbouwwerktuigen; het was een
stageopdracht van een school in Breda.
- de horeca is iets uitgebreid met de mogelijkheid appeltaart te kopen.
- in juni werd onze zitmaaier gestolen; er moest een nieuwe maaier worden gekocht die daarna
beter verzekerd en beter beveiligd in een van de opstallen werd weggezet.
- het dak van de Vlaamse schuur dat vanwege lekkages
hard aan vervanging toe was, werd met behulp van
een grote sponsor geheel van nieuwe pannen
voorzien.
- we kregen een staand horloge uit ca 1790 gemaakt
door de Oosterhoutse Pieter van Tilborgh in
bruikleen.
- er werd deelgenomen aan de Food Tour Brabant
Winter Experience; bezoekers konden voor 2 euro
snoep in de winkel ophalen. Het trok veel extra
bezoekers.
- De Liederentafel, later zangkoor, Aurora hield de opheffingsbijeenkomst in ons museum. Ze
schonken ons o.m. hun vaandel en een grote bijzondere poster
- er waren diverse exposities te zien o.a. over blikken en de 70 etalages die normaal in de huisjes
worden geplaatst.
- vanaf november werd weer een wintertentoonstelling opgezet. Dit jaar werd in de serre de
miniaturen van de Heuvel geëxposeerd. In de Vlaamse schuur waren een aantal andere
bijzondere gebouwen te zien o.a. villa Mathilda.
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 2021 namen 40 (in 2019: 367) kinderen deel aan deze activiteit.
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Bezoekersaantallen
In 2021 is het museum bezocht door 5.931 (2019: 12.455; 2020 4.863) personen waaronder 987
(2019: 2.275; 2020: 1.152) kinderen (0 t/m 12 jaar); 1.491 (2019: 2.639; 2020 1.606) bezoekers
maakten gebruik van hun Museumkaart. Op basis van de uitsplitsing van de bezoekerscategorieën
kan gezegd worden dat ons museum relatief veel kinderen en senioren (65-plussers) trekt.
Over geheel 2021 hebben we vanwege de coronapandemie 52% (2020: 61%) minder bezoekers
ontvangen ten opzichte van het laatste volledige jaar voor de corona: 2019. 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 2014 – 2021
2014: 9.407
2016: 8.761
2015: 9.469
2017: 11.307
Ontwikkeling bezoekersaantallen
per maand 2019-2021
2021 2020 2019
Jan.
Feb.
Mrt
Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

0
0
0
0
0
328
1.061
1.459
1.140
948
812
183

Totaal

5.931

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

2018: 12.403
2019: 12.455

Bezoekersaantallen per categorie 2019-2021

Volwassenen
Groep (> 15 p.) Volw.
Evenementen
Museumkaart Volw.
VVV coupon
Postcodeloterij
Entree Food Tour Volw.
Entree Food Tour Jeugd
Kind 4 t/m 12 jaar
Kind t/m 4 jaar
Museumkaart jeugd
Jet en Jan
Museumschatjes
Groep kinderen (scholen)
Vrijkaarten

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

4.863 12.455

2021 in % 2020 in % 2019 in %
Volbetalend
Gereduc. tarief
Museumkaart
Vrijkaart

47
6
25
22

2020: 4.863
2021: 5.931

41
6
33
20

34
29
21
16
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2021

2020

2019

2.284
160
19
1.258
34
7
8
499
128
233
40
0
79
1.178

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

Financiën
De financiën zijn gecontroleerd door administratiekantoor B. Wenneker uit Kaatsheuvel

Balans 2021
Periodebalans
Materiële Vaste Activa
Gebouwen
Vorderingen
Vordering Gemeente
Liquide middelen
Kas
Kassa winkel en kiosk
Bank
Spaarrekening
Kruisposten

2021
Debet
€

-

€

5.357

€

2.259 €

2.555

€
€
€
€
€
Totaal €

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

2020

369
150
6.164
80.333
-41
86.975

€
€
€
€
€
€

65
150
1.492
73.328
23
75.056

€
€
€
€
€

-21.500
-14.354
-36.552
-15.000
-87.406

€
€
€
€
€

-21.500
-10.050
-38.552
-15.000
-85.103

€

-2.737

€

-1.341

€

909

€

3.475

-

€

-0

Totaal Balans €
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Verlies & Winst
Omzet
Entreegelden
Opbrengst Winkel
Opbrengsten Koffiekamer en overige
Diverse opbrengsten
Bijdrage Oud-Oosterhout
Gemeente subsidie
Diverse subsidies
Kosten
Vergoeding vrijwilligers
Afschrijving gebouwen
Inkopen winkel en koffiekamer
Exploitatiekosten
Kosten groot onderhoud
Promotie
Huisvestingskosten

2021
Debet
€
€
€
€
€
€
€

2020
Credit
22.167
8.143
9.178
409
5.000
33.819
4.508

€
€
€
€
€
€
€

570
5.357
9.445
10.224
15.842
1.355
36.080

€

78.873 €

83.224

€

4.351

Resultaat periode

Debet

€
€
€
€
€
€
€

5.194
5.476
4.622
19.548
2.644
1.039
27.124

€

65.646

Het Jaarverslag 2021 is goedgekeurd op de bestuursvergadering van 16 mei 2022.
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€
€
€
€
€
€
€

Credit
17.082
3.403
3 .991
84
7.000
20.240
13.791

€

65.591

€

-55

