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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van ‘Museum Sloten’, een klein maar heel bijzonder museum in
gemeente ‘De Fryske Marren’ dat de geschiedenis vertelt van de stad Sloten, één van de elf steden
in Fryslân.
Het afgelopen jaar was er een prachtige expositie van Lienke Boot en Eppie Dam, beiden
woonachtig in de stad Sloten. Het bestuur was voornemens om begin april de expositie en het
museumjaar 2020 feestelijk te openen. De uitnodigingen hiervoor waren al verstuurd, helaas door
COVID-19 konden deze feestelijkheden niet doorgaan. In de eerste twee maanden van het
museumjaar 2020 konden wij vanwege de lockdown geen gasten in ons museum ontvangen. Vanaf
juni was er de mogelijkheid om op afspraak het museum en de expositie te bezichtigen. In de
zomermaanden hebben veel inwoners, toeristen ons museum toch weten te vinden. Ondanks dat
wij twee maanden geen inkomsten konden genereren sluiten wij het financieel jaarverslag positief
af met de constatering dat wij er gezond voor staan.
In 2019 is in opdracht van het bestuur door ‘Museummakers’ een prachtig bidbook gemaakt met
schetsen voor de geplande herinrichting: een nieuwe vaste presentatie omdat de huidige sterk
verouderd is. In 2020 is de fondsenwerving daarvoor gestart zowel bij de overheid (Gemeente en
Provincie) als private regionale en nationale fondsen. De eerste toezeggingen hiervoor zijn binnen.
Er is veel hulp en financiële steun om het museum aantrekkelijk en draaiende te houden. Alle
vrijwilligers die enorm veel werk verzetten, de ‘vrienden van het museum’ die ieder jaar weer een
vrijwillige bijdrage geven, gemeente De Fryske Marren en het Van der Walfonds die ieder jaar
subsidie verstrekken. Hartelijk dank daarvoor.
Als het mogelijk is ontvangen wij u vanaf begin april 2021 graag weer in ons museum.

Ackelyn Stapensea, februari 2021
Mede namens medebestuurders Dieuwke de Jong , Wilfried Vogelvanger, Netty Letterie en
Bouke van der Zee

3

1 Profiel
1.1 Plek van het museum in de stad
Sloten is een stad, een unieke stad: met slechts 700 inwoners de kleinste van de elf Friese steden
en de enige elfstedenstad in de gemeente De Fryske Marren. Als voormalige vestingstad is het zo
gaaf bewaard dat je je echt terug waant in de tijd. Sloten is één groot monument.
Museum Sloten ligt in het centrum van die stad, en biedt een inhoudelijk interessant drieledig
cultuurhistorisch aanbod:
1. Historie De rijke cultuurhistorie van stad en regio wordt uitgelicht aan de hand van
historische voorwerpen en middels beeld en geluid.
2. Toverlantaarns De bijzondere collectie toverlantaarns en toebehoren van oud-Slotenaar
Peter Bonnet (1893-1979) en aangevuld met een schenking van de heer Halsema, is
Nederlands mooiste collectie op dat gebied.
3. Tentoonstelling Jaarlijks is er een wisselende kunst- of (cultuur)historische
tentoonstelling.

1.2 Missie
Onze missie luidt :
De rijke cultuurhistorie van de stad Sloten behouden en ontsluiten
voor toeristen, recreanten en inwoners van de gemeente De Fryske Marren.

Speerpunten zijn
1. Het museum is de cultuurhistorische en cultuurtoeristische spil van Sloten.
2. Het museum ontwikkelt vernieuwende publieksgerichte en educatieve projecten die
aansluiten bij de actualiteit en tot uitdrukking komen in verschillende kunstvormen.
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2 Bezoekers
Museumbezoekers
In 2020 waren er door de Coronamaatregelen wat minder bezoekers dan in voorgaande jaar, en
zeker minder dan in het topjaar 2018 van De Culturele Hoofdstad , maar toch nog altijd net wat
meer dan in 2016 en 2017.
Onderstaande grafiek laat zien dat de bezoekersaantallen in de jaren 2013 tot 2017 licht daalden,
2018 is de piek van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, en 2019 is mogelijk ook nog de invloed van
het Culturele Hoofdstadjaar, maar het kan ook liggen aan de verbeterde marketing.

Museumbezoekers
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Als je bovenstaande grafiek corrigeert voor het positieve Culturele-Hoofdstadeffect in 2018 en het
negatieve corona-effect in 2020, dan zet de stijgende lijn van het totaal aantal bezoekers zich
netjes voort. Deze grafiek illustreert de toenemende populariteit van Friesland en Sloten in het
algemeen. De uitdaging is om diezelfde trend ook te realiseren voor het museumbezoek. De
plannen voor herinrichting (zie 3.5) zijn daar een belangrijk onderdeel van (naast o.a.
professionalisering van de marketing, meer educatieve activiteiten.)
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Heel veel Nederlanders
De samenstelling van de bezoekers was dit jaar ook anders dan in voorgaande jaren. Van steeds
meer buitenlandse bezoekers was dit jaar geen sprake. Nederlanders kwamen er des te meer,
vooral in de zomermaanden toen veel Nederlanders die anders naar het buitenland op vakantie
gingen nu naar Friesland kwamen. Juli was in dat opzicht een recordmaand.
Enkele reacties uit het gastenboek. Opvallend vaak wordt de film genoemd als interessant en
verrassend.

Toch kwamen er nog wel wat buitenlanders, van wie enkelen ook hun waardering in het
gastenboek kenbaar hebben gemaakt.

Geen andere gasten in 2020
Normaal gesproken ontvangen we in Museum Sloten ook andere gasten, zoals de gasten bij de
opening van het seizoen, bruidsparen die bij ons trouwen, bedrijven die onze raadszaal huren voor
vergaderingen of evenementen. Vorig jaar ontvingen we met dat soort gelegenheden in totaal circa
250 gasten.
Dat was dit jaar allemaal niet het geval. We hebben in het voorjaar eenmaal een bedrijfsverhuur
gehad met 18 gasten.
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3 Publieksprogramma
3.1 Vaste opstelling
In afwachting van de herinrichting, is er door de klusvrijwilligers ook weer onderhoud gepleegd
aan de bestaande opstelling, zodat die nog een seizoen (of misschien twee seizoen) mee kan.
Op zolder is alle apparatuur nu omgebouwd naar aansturing op sensoren. Dit betekent een grote
energiebesparing.

3.2 Zomerarrangement
Een van de weinige activiteiten die dit jaar wel zijn doorgegaan is het zomerarrangement op
donderdagmiddag, zij het in aangepaste vorm: het programma werd niet met de hele groep tegelijk
afgelegd, maar ‘per huishouden’ in caroussel-vorm: de deelnemende huishoudens rouleerden over
de volgende onderdelen.
•
•
•

Stadswandeling op eigen gelegenheid met routekaartje
Boottochtje met de schipper door de stad en richting Slotermeer (altijd een groot succes)
Museumbezoek

Nieuw was dit keer de mogelijkheid dat we tijdens het boottochtje een hapje-drankje aanboden.
Hier is vrij veel gebruik van gemaakt en het werd erg gewaardeerd.

Door de ‘carrousselvorm’ kwamen mensen na afloop niet meer langs het gastenboek, waardoor
daarin ook geen reacties zijn geschreven, met één uitzondering. Op Google Maps verschenen ook
enkele positieve reviews over het arrangement:
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3.3 Tentoonstelling ‘Twee zielen, één natuur
Elk jaar wordt in Sloten naast de vaste collectie toverlantaarns en historische voorwerpen, een
wisseltentoonstelling gehouden. Dit jaar waren dat dichter Eppie Dam en kunstenaar Lienke Boot:
twee inwoners van Sloten zelf. Samen maakten ze al eerder het boek Tsjilp! 25 fûgelgedichten foar
grutte en lytse protters, en dit jaar was hun werk van juni tot en met oktober 2020 in het echt te
zien.
Het idee van de dichter
Eppie Dam schreef al gedichtjes toen hij 6 was, en hij doet het nog steeds nu hij 66 is. Hij is van
boerenkomaf en opgegroeid met weilanden en vogels. Helaas is er van de natuur nog maar weinig
over, en Eppie is niet niet de enige die daar pijn van heeft. Het maakt het schrijven van
vogelgedichten soms ook bijna dubbel. Alsof ze alleen nog op papier bestaan. Toch werkt hij altijd
met veel plezier aan zijn vogelgedichten. Het blijft een hele uitdaging om niet alleen het uiterlijk
van de vogels te beschrijven, maar tegelijk door te dringen tot hun gedachten. Die kennen wij
mensen natuurlijk niet, maar soms is het aardig om het idee van een dichter te volgen. Ook voor de
dichter zelf.
De illustratie: dienstbaar aan het woord
Het werk van de illustrator komt altijd ná het werk van de schrijver. In die zin is de illustratie
altijd ‘dienstbaar’ aan het woord. Maar tussen Lienke en Eppie is wel altijd veel overleg: ‘Hoe stel
je je de vogel voor, wat moet hij doen, welke beelden zie je voor je’. De afbeelding moest immers
wel aansluiten bij het gedicht van Eppie.
Blije dichter
Het resultaat mag er zijn! Ook Eppie is heel gelukkig met de lino’s van Lienke. Het zijn ware
kunstwerken, sterk van vorm, rijk en gewaagd van kleur. Maar wat voor hem het belangrijkste is:
alle vogels drukken iets uit van zichzelf, we kijken bijna in hun ziel. Blijer kun je een dichter niet
maken.
Bruine kop
Kokkie kokkie, kliederjochie,
kijk eens naar je bruine kop!
Waarin doopte jij je doppie?
Nou, vertel ’es op!
In een drol? Wat een lol!In de kak?
Jakkiebak!
In gesmolten chocola?
Dat doe ik je morgen na!
Kokmeeuw, gedicht van Eppie Dam,
linosnede van Lienke Boot
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Kwikstaart
Pentekening van Lienke boot

Heel veel bezoekers hebben hun waardering uitgesproken over deze tentoonstelling, en we weten
zeker dat we hiermee heel veel mensen een groot plezier hebben gedaan.
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3.4 Educatie
Binnen het museum
In het museum bieden we twee kinder-activiteiten aan: het weegspel en de speurtocht door het
museum. Het weegspel neemt vrij veel tijd in beslag, en gezien de verplichte tijdsloten was het niet
mogelijk dit weegspel dit jaar aan te bieden. Het succesnummer van de speurtocht door het
museum hebben we aangepast aan de route en de beschikbare tijd per huishouden, zodat we
gelukkig de kinderen toch nog iets konden bieden.
De puzzeltocht door het museum is zodanig omgewerkt dat hij ook geschikt is voor schoolklassen.
Dit is opgenomen in cultuurbrochure voor scholen vanuit De Fryske Marren. Er is nog geen
gebruik van gemaakt, ook vanwege corona.

Leskist in ontwikkeling
In aansluiting bij een belangrijk historisch thema van Sloten (de ontstaansgeschiedenis als
onbedoeld maar gunstig gevolg van extreme wateroverlast in de Middeleeuwen) ontwikkelen we
momenteel in samenwerking met de Stichting GroenDoen een leskist en lesbrief over thema
‘Mensen gebruiken de natuur totdat de natuur “protesteert”’. We laten kinderen ontdekken dat
mensen dat altijd al hebben gedaan, ook in de Middeleeuwen, ook in dit deel van Friesland.
Bijzonder is dat in dit thema verschillende verhalen samenkomen: het geschetste landschappelijke
en ecologische verhaal is direct te koppelen aan het cultuurhistorische verhaal over Sloten,
aangezien de keten van gebeurtenissen direct heeft geleid tot het ontstaan van de stad.

3.5 Voorbereiding herinrichting
In 2020 is hard gewerkt aan de noodzakelijke herinrichting die gepland is voor 2021.

Reden voor herinrichting
Reden is dat de huidige presentatie achterhaald en meer dan afgeschreven is: audiovisuele
onderdelen zijn versleten, verouderd en achterhaald, zodanig dat ze niet of nauwelijks nog te
repareren zijn en dus dringend toe zijn aan vervanging. De nieuwe presentatie zal daarmee
aantrekkelijker zijn voor een breder publiek dan enkel de gedreven toverlantaarnliefhebbbers of
de sterk in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker: beiden komen dan aan hun trekken.

Financiering
In december 2020 heeft de gemeenteraad van De Fryske Marren de kadernota goedgekeurd, en
daarmee ook het voorstel van het college om de herinrichting van Museum Sloten met € 60.000 te
ondersteunen.
Deze toekenning was het startsein voor de verdere fondsenwerving, want steun van de gemeente
is meestal een voorwaarde voor bijdragen van andere fondsen.

Inhoudelijke samenwerkingen
Ter voorbereiding op de inhoudelijke uitwerking en invulling hebben we contact gezocht met De
Fryske Akademie, die bereid is de verhalen die wij gaan vertellen te toetsen op juistheid en ook
suggesties aan te dragen voor verbeteringen.

10

Met de Stichting Erfgoed wordt verkend of het mogelijk is om in het kader van de herinrichting ook
een Steunpunt Archeologie te vestigen in het museum.

Duurzaamheid
Ter voorbereiding op de uitvoering hebben we veel research verricht naar duurzame materialen,
met name verf en plaatmaterialen. Hier is nog relatief weinig kennis over in de museumwereld,
maar dankzij deze eigen research kunnen we straks verantwoorde keuzes maken. Bovendien
kunnen we met die kennis ook het duurzaamheidsstreven uitdragen en hopelijk onze omgeving
daarin meenemen.

3.6 Actitiveiten
Activiteitenplan
Impact van de corona-crisis
Aan het begin van dit jaar hadden we voor het eerst een activiteitenplan opgesteld, met als doel
een uitgebalanceerd aanbod dat alle doelgroepen en ook een aantal stakeholders (bijv. onze
vrijwilligers, onze relaties of onze samenwerkingspartners in de stad) bereikt en bindt.
De corona-crisis heeft uitvoering daarvan onmogelijk gemaakt. Enkele activiteiten zijn in
aangepaste vorm doorgegaan, maar de meeste zijn uitgesteld of afgelast.
In het kader van de herinrichting was het met name spijtig dat de voor 24 mei 2020 geplande
stakeholdersbijeenkomst niet door kon gaan. Deze was bedoeld om alle betrokkenen te betrekken
bij de plannen. We hadden daarmee willen bereiken dat deze stakeholders hun eigen netwerk
zouden aanspreken, dat er een ruim draagvlak ontstaat, dat er nieuwe ideeën kwamen, et cetera.
Desondanks geven we hier een kort overzicht, om toch een indruk te geven van het voorgenomen
beleid en de wijze waarop wij dat de komende jaren zullen uitvoeren.
Samenvatting
Genoemd activiteitenplan is een uitgebreid matrix-document waarin doelgroepen, activiteiten,
communicatiemix et cetera aan elkaar gekoppeld zijn: erg praktisch als planningsinstrument, maar
niet goed leesbaar. Het vervolg van deze paragraaf is daaruit een leesbare samenvatting die
illustreert dat in dit belangrijke beleidsonderdeel veel tijd en energie gestoken wordt.
Doelstellingen
Het activiteitenplan is zodanig samengesteld dat het bijdraagt aan de realisatie van onderstaande
doelstellingen,
Gericht op

Doelstellingen

1 Doelgroepen

Inzicht en interactie bieden: beleven en ervaren, stimuleren zelf dingen te
ontdekken en verbanden te leggen.
Stimuleren museumbezoek (drempelverlaging, bekendheid museum en
stad)
Naar kunst leren kijken

2 Samenleving

Samenwerking met lokale partners (horeca, beheerders van andere
monumenten, andere musea in regio)
Podium voor lokale en regionale kunstenaars
Inclusie (saamhorigheid, zinvol bezig zijn, ontmoeting)
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3 Eigen organisatie

Draagvlak voor en binding met museum
Werving (vrienden, vrijwilligers, fondsen)

Activiteiten per doelgroep
Onderstaande tabel geeft een indruk van de voor 2020 geplande activiteiten voor de verschillende
doelgroep, zoals dat in het begin van het jaar was opgesteld.
Doelgroep

Activiteit

Toelichting

Liefhebbers

Opera Rita

Naar het Fries-Nederlands vertaalde versie van
Donizetti’s komische pareltje La serva padrona, hertaald
naar Fries en Nederlands. Onderliggend thema is
eigenlijk ‘nieuwkomers in de samenleving’, en in dat
kader organiseert Museum Sloten behalve de PR ook een
fringe-programma i.s.m. AZC Balk.

Workshop bij de
wisseltentoonstelling

Linoleumsnijden door exposerend kunstenares Lienke
Boot

Lezing Maand van de
geschiedenis

Thema Oost/West, Toverlantaarnvoorstelling met
plaatjes die daarbij aansluiten, met toelichting van de
conservator en de coördinator

Zomerarrangement

Museumbezoek, stadswandeling en rondvaart, in juli en
augustus wekelijks op donderdagmiddag

Arrangement op maat

Voor groepen, bijv. bedrijfsuitje of reünie

Open Monumentendag

Gratis toegang. Thema Leermo(nu)ment, met pittige
puzzeltocht voor volwassenen. Prijs voor de winnaar.

Jaarmarkt Sipelsneon

Gratis toegang. Kraam met informatie en producten. Spel
met winnaar eind van de dag.

Speurtocht door het
museum

Spelenderwijs het museum verkennen en beleven. In
twee varianten:
• Voor individuele bezoekende kinderen
• Als winteractiviteit voor een schoolklas

Weegspel

Voor individuele bezoekende kinderen. In het museum
was ooit de Waag gevestigd. Het weegspel laat
spelenderwijs zien hoe dat werkte.

‘Kijk, een vogel’

Doe-activiteit bij de wisseltentoonstelling in twee
varianten:
Voor individuele bezoekende kinderen: zelf tekenen
en/of dichten en daardoor leren kijken en in taal en
beeld weergeven wat je ziet.
Als schoolproject plaatselijke basisschool. Lessen in
school (drie niveaus), presentatie en kinderexpositie in
museum.

Herfstvakantieactiviteit

‘Coole kids night’ (landelijk initiatief Museumvereniging)
Kinderen uit Sloten ontmoeten leeftijdgenoten uit het
hele land door in gemixte teams de break-in-room te
doen.

Leskisten (te
ontwikkelen)

Voor in de klas: twee leskisten met bijbehorende
lesbrieven:
Van kijkdoos tot smartphone,
Sloten van 1000 tot 2000

Toeristen en
dagjesmensen

Jeugd
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Vrijwilligers

Vrienden en
stakeholders

Ouderen

Voorjaarsschoonmaak

Gezellige en nuttige jaarlijkse poets- en klusdag

Voorjaarsbijeenkomst

Bespreking nieuwe seizoen, gevolgd door groepsspel en
bijpraten met hapje drankje

Werkgroepoverleg

Eenmaal per één of twee maanden om elkaar te
ontmoeten en de gang van zaken door te spreken, met
eigen inbreng van de vrijwilligers.

Vrijwilligersuitje

Als dank voor al het werk aan het eind van het seizoen.
Uitstapje naar een collega-museum, gevolgd door
etentje.

Workshops

Eén met museaal of historisch thema, een met een
praktisch thema (bijv. talen of Excel, in overleg met de
balievrijwilligers), primair voor de balievrijwilligers
maar ook anderen kunnen erbij aansluiten.

Opening seizoen
en tentoonstelling

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten, het museum en de
stand van zaken te presenteren.

Meedenk-sessie
herinrichting

Presentatie en bespreking van de plannen, stimuleren
om mee te denken en ook mee te helpen, bijvoorbeeld
inzet van het eigen netwerk bij de fondsenwerving of
aanbesteding.

Winterlezing

Maand van de geschiedenis 2020, thema Oost/West.
Invulling nader te bepalen.

Museumsoos

Gezellige avond met inhoudelijk museaal thema en
samenbindende activiteit

3.7 Open monumentendag
Het thema was dit jaar ‘leermonument’
Daarvoor hadden we een best wel lastige speurtocht voor
volwassenen gemaakt, want we gunnen iedereen zijn
leermonument.

Onderdeel van het leermoment was een puzzel, met een van de
benodigde letters achterop. De puzzel was het wapen van de stad dat
boven de voordeur prijkt.
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4 Collectiebeheer
Museum Sloten heeft een prachtige collectie voorwerpen over de geschiedenis van Sloten en een
unieke toverlantaarn-collectie. De collectie bestaat ook in 2020 uit vier deelcollecties. Hierin
hebben zich geen mutaties voorgedaan. Collectievorming gebeurt passief.

In langdurig bruikleen van de gemeente:
a) De collectie van ‘Peter Bonnet’ bestaat uit toverlantaarns, toverlantaarnplaten en
aanverwante optische apparaten. Deze heeft een omvang van ongeveer 1000 voorwerpen.
De toverlantaarnplaten zijn per doos geteld de totale collectie wordt geschat op circa
10.000 platen;
b) De cultuurhistorische collectie bestaat uit voorwerpen die betrekking hebben op de
geschiedenis van de stad Sloten en omgeving. De collectie bestaat uit circa 500
voorwerpen.

In eigendom van het museum:
c) De collectie Halsema bestaat uit 100 toverlantaarns, toverlantaarnplaten en aanverwante
optische apparaten. Deze collectie is in 2003 door een particulier aan het museum
geschonken;
d) Een collectie van 100 voorwerpen van diverse aard.

4.1 Collectieregistratie
Vrijwel de volledige collectie is geregistreerd in de museale database Adlib. De objecten zijn
onderverdeeld in verschillende categorieën. Van elk object is een omschrijving en een digitale
afbeelding gemaakt. Daarnaast heeft elk object een eigen inventarisatienummer gekregen.

4.2 Digitalisering collectie
Vrijwilliger Bernard Munnik, onze conservator, en vrijwilliger Janna de Boer werken aan de
digitale ontsluiting van de toverlantaarnplaten. Hiervan zijn er ruim 2500 beschreven,
gefotografeerd en gepubliceerd. Deze database is te bekijken via de website “Lucerna” van de
universiteit van Trier: www.slides.uni-trier.de/collection/collection-search.php en scroll verder
naar Museum Stedhûs Sleat.

4.3 Ontzameling
In november 2020 is de wat losse structuur van de twee collectievrijwilligers en een bestuurslid
omgevormd tot een werkgroep van vijf leden: een bestuurslid, de coördinator, en drie vrijwilligers.
Gezamenlijk maken zij momenteel zich de werkwijze met betrekking tot ontzamelen eigen, en in
overleg worden besluiten genomen en stappen uitgevoerd.

Collectieplan is grondslag voor ontzameling
De grondslag voor ontzameling is het collectieplan, vastgesteld in 2019. De betreffende passages
uit paragraaf 1.2 luiden
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Het museum Sloten wil de collectie blijven versterken en levend houden voor de toekomst.
Dan is het niet alleen noodzakelijk deze aanwinsten te versterken en verdiepen, maar ook
om kritisch te kijken naar wat wel en niet tot de collectie zou moeten behoren.
Kwaliteit
De collectie van het museum is verschillend van kwaliteit. Echter kwaliteit kan als
subjectief begrip beoordeeld worden en wat in het verleden als een goed stuk beoordeeld
werd, wordt nu door een andere bril bekeken. Daarom is het essentieel uit te zoeken met
welke expertise het object is opgenomen en of het toen ook kritisch beoordeeld is. Juist
over kwaliteit zal in een breder context tussen de conservator, het bestuur en de gemeente
de Fryske Marren gesproken moeten worden en gaat het museum niet ‘over één nacht ijs’.
Passend binnen of tussen de deelcollecties
Een werk kan van goede kwaliteit zijn, maar niet passend zijn binnen een deelcollectie. Het
kan zijn dat een dergelijk stuk juist als vreemde eend in de bijt een unieke plaats inneemt
of een verbindende rol speelt in het verhaal van andere collectiestukken. De historische
collecties dienen daarom te worden onderzocht op hun relatie met Sloten en omgeving.
Maar als dat niet het geval is, zal het waarschijnlijk het depot niet uitkomen. Dit wordt ook
wel ‘een zwerfkei’ genoemd. Een aanbeveling zou zijn dat voor deze ‘zwerfkeien’ beter een
nieuwe museale omgeving gezocht kan worden, waar het object tot zijn recht komt en het
vaker voor het publiek zichtbaar zal zijn.
Bij elk stuk dat potentieel afgestoten zal worden, moet onderzocht worden of dit wel kan.
In de geschiedenis van het museum zijn objecten geschonken onder bepaalde
voorwaarden. De schenker kan bijvoorbeeld gesteld hebben dat het object het museum
niet mag verlaten. Het afstoten is een lang en intensief onderzoeks- en expertise proces,
dat met nauwkeurigheid uitgevoerd moet worden.
Ruimtegebrek mag nooit een reden zijn om te ontzamelen. Wel is een actief afstootbeleid
onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering.

Stappenplan
Ontzamelen is een ingewikkeld en tijdrovend proces, met name vanwege de vereiste
zorgvuldigheid. Als geregistreerd museum volgen we de richtlijnen daarvoor van de Nederlandse
Museumvereniging. Het voorlopige stappenplan dat hiervoor is opgesteld is als volgt.
Tijdpad

Fase

Werkzaamheden

2018-2019

Voortraject

Collectieplan opstellen en vaststellen (vastgesteld in 2019)
Registratie in Adlib (voltooid voor de te ontzamelen
objecten in 2018)
Formatie werkgroep Collectie met bestuursmandaat
(voltooid november 2020)

nov. 2020juni 2021

Selectie

•
•
•
•

Overzicht maken van de te behandelen categorie
Af te stoten objecten selecteren
Selectie formeel checken met collectieplan
Selectie formeel waarderen, indien mogelijk
groepsgewijs, anders individueel
• Alles vastleggen in afstotingsdatabase
Eigenaarschap controleren, en indien onbekend of
onduidelijk:
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•

Eigenaar en voorwaarden trachten te achterhalen en
dan contact opnemen
• Bruikleengever en voorwaarden trachten te
achterhalen en dan contact opnemen
• Zoektocht vastleggen in afstotingsdatabase
• Eventueel besluit tot ontzameling bijstellen n.a.v.
bevindingen
Trajectkeuze bepalen en vastleggen in volgorde van
voorkeur
1. Actief herbestemming bij ander museum zoeken
(plus melding op LAMO)
2. Alleen publicatie op LAMO
a. bulk indien mogelijk, anders
b. standaard
3. LAMO vereenvoudigd: vernietiging wegens
onherstelbaar beschadigd > melden)
Indien na stappen 1 tm 3 geen bestemming is gevonden
4. Verkoop of alsnog
5. Kringloopwinkel of Vernietiging

september
2021

Besluit tot
afstoting

oktober 2021
december
2022

Afstotingstraject

januari-maart
2023

Afronding

• Controleronde
• Overzicht maken van de gehele selectie
• In werkgroep doornemen
Als voor alle categorieën de af te stoten objecten zijn
geselecteerd:
1. Overzicht maken per categorie van geselecteerde
objecten
2. Voorleggen aan bestuur, en indien goedgekeurd,
3. Gemeente informeren
4. Achterban informeren
Dit houdt in ieder geval in
• Invoering op LAMO-database (andere musea kunnen
bezwaar indienen wegens beschermwaardigheid)
En kan voorts inhouden
• Gunning
• Overdracht regelen en documenteren
• Vernietiging uitvoeren en documenteren
Elk van deze stappen wordt zorgvuldig geadministreerd.
• Overzichten en verslag maken
• Eindrapport opstellen met verslag en verantwoording
• Documentatie veilig stellen
• Achterban en gemeente informeren

Mandaten
•

•

Museum Sloten heeft als organistatie mandaat gekregen van Gemeente De Fryske Marren
om ook objecten die eigendom zijn van DFM te ontzamelen conform het Collectieplan
(2019).
Bestuurslid Mw. Netty Letterie heeft van het bestuur mandaat om afstotingen goed te
keuren. (Verslag bestuursvergadering van 15 januari 2021, punt 8, bijlage 1)

16

5 Marketing en communicatie
Het was de bedoeling dit jaar de marketing verder uit te bouwen en wel gekoppeld aan het
Activiteitenplan (zie hoofdstuk 4). Omdat veel activiteiten niet zijn doorgegaan was er ook veel
minder ‘te marketen’.
Dat betekent niet dat er niets is gebeurd, wel dat het dit jaar nog niet gestructureerd is gebeurd.
Hieronder een overzicht.

5.1 Resultaten Bezoekersenquête
Ter voorbereiding op een meer professionele Marketing de komende jaren, is dit jaar een enquête
gehouden onder de bezoekers.
We wilden twee dingen graag weten;
1. Hoe heeft men ons gevonden?
2. Waar komen onze bezoekers vandaan?
Met name de eerste vraag is relevant voor de Marketing. Daarom zijn daarvan hieronder de
resultaten weergegeven.
Invulling was uiteraard niet verplicht, maar vooral nadat we onze eigen vragen hadden gekoppeld
aan de verplichte gezondheidscheck, hebben toch voldoende bezoekers de vragen beantwoord,
waardoor de antwoorden een redelijk goed antwoord geven op onze twee vragen.
Hoe heeft men ons gevonden
Spontaan

132

Gezocht op internet

40

Eigen PR

38

Bekend met museum

28

Aanbeveling

12

Onderdeel van route

12

Free publicity

8

Diversen

4

140
120
100
80
60
40
20
0

De antwoorden hebben het volgende duidelijk gemaakt
•

•

Het merendeel van onze bezoekers komt spontaan: men komt naar Sloten en ontdekt
daar het museum. Dát bezoekers naar Sloten komen wordt bevorderd door de PR van met
name VVV De Fryske Marren. Omdat veel bezoekers die naar Sloten komen dan ook naar
het museum komen, betekent dat deelname aan de PR van het VVV ook voor ons belangrijk
is.
Twee andere grote ‘vindplekken’ zijn ‘zoeken op internet’ en de ‘eigen PR’. Dit zijn
zaken waar wij invloed op hebben, en daarop zullen we ons dan ook richten: meer en
betere eigen PR, meer online zichtbaar zijn.–––
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5.2 Marketing-activiteiten in 2020
Groei abonneringen op de digitale nieuwsbrief
Opbouw van het aantal abonneringen op onze digitale nieuwsbrief is belangrijk om ook de
komende jaren onze doelgroepen te kunnen bereiken.
In seizoen 2020 hebben we aan de verplichte gezondheidscheck de vraag gekoppeld of de
bezoeker onze digitale nieuwsbrief wilde ontvangen. Lang niet iedereen wil dat, om begrijpelijke
redenen: mensen komen soms van ver en hebben daar dan geen belang bij. Des te veelzeggender is
het als mensen dan toch aangeven dat wel te willen. Onderstaande grafiek laat de verdubbeling
zien in 2020. De groei in de maanden juli tot en met november is vooral toe te schrijven aan de
aangekruiste toestemmingen op het formuliertje.

Meer advertenties
Een belangrijke doelstelling van het marketingbeleid is om een hoger percentage bezoekers van de
stad Sloten te verleiden tot een museumbezoek. Het advertentiebeleid was daarom in 2018 en
2019 al iets uitgebreid, en dat is in 2020 voortgezet.

Georganiseerde verspreiding museumbrochure
De museumbrochure is ook dit centraal jaar via een gecombineerde aanpak in samenwerking met
het VVV verspreid over toeristische adressen in Friesland en omringende provincies. Het effect
hiervan is moeilijk te meten, maar het is in ieder geval een hele praktische werkwijze gebleken.

Free publicity
In 2020 hebben we heel wat free publicity gehad:
April : voornemen deelname aan televisieprogramma Typisch – BNNVARA (niet doorgegaan
vanwege corona).
Dit is een documentaireserie waarin een bepaalde wijk of plaats een aantal mensen in Nederland
worden gevolgd. Drie weken lang krijgt heel Nederland een kijkje in het leven van die mensen. De
afleveringen zeggen iets over de plek, maar ook vooral iets over hoe we anno 2020 met elkaar
samenleven. Het was de bedoeling dat daarin ook enkele van onze vrijwiligers zouden worden
gevolgd – waarbij dan ook het museum nadrukkelijk ‘in the picture’ zou komen. Dit werd vanwege
Corona voorlopig uitgesteld.
Mei: Stadsfilm van Johan Adolfs op regionale zender PodiumTV
De film is een van 1500 stadsfilms die de Enschedese zakenman cineast Johan Adolf tussen 1950
en 1970 liet maken van middelgrote dorpen en steden in Nederland, waarvan ongeveer 150 in
Friesland. Later werden er voorstellingen mee georganiseerd.
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De films kwamen na zijn overlijden in talrijke collecties terecht en werden door meerdere
instellingen weer bijeengebracht. De originele film lag in de kluis van Museum Sloten. Het Fries
Film Archief heeft hem voor ons gedigitaliseerd.
De aflevering is helaas niet meer online te bekijken. De film staat nog wel op ons youtube-kanaal
(https://www.youtube.com/watch?v=gDQSO721mqA&t=1656s of zoek op youtube naar ‘Museum
Sloten Johan Adolf’.)
Juni: artikel in tijdschrift Hollands Glorie in de reeks ‘Mijn dorp’ (sic)
Met een prominente rol voor het museum (interview met de coördinator)

Juni: aanbieding Museumkaarthouders Noord-Nederland, ter promotie van de
tentoonstelling ‘Twee zielen, één natuur’ in Sloten (Fr)
Bezoekers kregen 10 procent korting op de prachtige boeken van het kunstenaarsduo, plus een
gratis routekaartje voor een stadswandeling door vestingstad Sloten na afloop.
Museumkaarthouders in het Noorden van Nederland kregen het aanbod via de digitale
nieuwsbrief. Op de facebookpagina van de Museumkaart werd het ook gepubliceerd.
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Juni: reportage over Sloten en het museum in BNR-Nieuwsradio, serie ‘vakantie in eigen
land’
Een verslaggever heeft samen met onze coördinator en de schipper (een vrijwilliger) het museum
bekeken en een vaartochtje gemaakt.

Juli: virtuele wandeling met onze stadsomroeper, i.s.m. Merk Fryslân
Omdat groepsrondleidingen door de stad niet mogelijk waren, hebben we een virtuele wandeling
gemaakt die online te volgen is. Zie
https://www.facebook.com/LF2028/videos/3082364668506876

Narrow Casting in winkeldeel
In de winkel is in samenwerking met VVV Waterland van Friesland een zogenoemd narrowcastingscherm geplaatst: zowel het museum als het VVV kunnen hierop zelf content plaatsen. Het
grote voordeel hiervan is dat wij bezoekers die binnenkomen voor het VVV ter plekke ook kunnen
verleiden tot een bezoek aan het museum.
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6 Zakelijke markt en groepen
6.1 Vergaderingen en andere zakelijke bijeenkomsten
Verhuur van onze raadszaal voor vergaderingen, workshops of andere bijeenkomsten van derden
is in principe een goede bron van zakelijke inkomsten, en ook een goede manier om belangstelling
voor ons museum te stimuleren. Dit jaar was dit eigenlijk niet mogelijk: er is één vergadering
geweest.

Voornemen: tussendeur naar De Poarte
Maar ook in normale jaren zou de verhuur wel beter kunnen. Een knelpunt is echter dat onze
voorzieningen beperkt zijn: beperkte cateringfaciliteiten, geen aparte lunchruimte, geen
vaatvasser e.d.
Daarom is in december van dit jaar een overleg geweest met het naastgelegen MFC De Poarte,
waarbij het voornemen is uitgesproken om een tussendeur te realiseren tussen het museum en De
Poarte. Dit is voor beide partijen gunstig: het museum beschikt dan over betere faciliteiten, en De
Poarte wordt vaker gebruikt wat het beheer ook meer rendabel maakt.

6.2 Huwelijken
Er waren acht boekingen voor huwelijksvoltrekkingen in de Raadszaal, en deze zijn allemaal
afgelast of vooruitgeschoven vanwege Corona.

6.3 VVV
Op verzoek van de gemeente is het museum tevens steunpunt voor de VVV waar toeristen door
deskundige medewerkers geïnformeerd worden over evenementen, verblijfsaccommodaties en
fiets- vaar- en wandelroutes. De belangstelling hiervoor was wederom groot.

6.4 Winkel
Diverse cadeaus, kaarten en artikelen passend bij de toverlantaarns werden goed verkocht, in feite
net zo goed als in het Culturele Hoofdstadjaar 2018.
In het assortiment hebben we nog verder ingezet op meer duurzaamheid: minder souvenirs van
kunststof en meer duurzame artikelen en artikelen die passen bij onze rol als ambassadeur van het
landschap, zoals de ‘minihangtuintjes’ van gerecycled materiaal met zaad van bloemen waar bijen
of vlinders op afkomen.
De winkel loopt uitstekend, en mensen waarderen het aanbod.
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7 Organisatie
7.1 Bestuur
Het bestuur is maandelijks bijeengekomen en bestond in 2020 uit de volgende leden:
Naam

Functie

Portefeuilles

Ackelyn Stapensea

Voorzitter

Educatie

Wilfried Vogelvanger
(t/m oktober 2020)

Penningmeester

Bedrijfsvoering

Bouke van der Zee
(vanaf november 2020)

Penningmeester

Bedrijfsvoering

Dieuwke de Jong

Secretaris

Personeel en vrijwilligers

Netty Letterie

Lid

Collectiebeleid en exposities

Code Fair Practice en Governance Code Cultuur
Het bestuur onderschrijft de Code Fair Practice, inclusief de Code Cultural Governance en de Code
Inclusie. De stand van zaken in de uitvoering is eind 2020 als volgt.
Code Fair Practice
•

Fair Pay
Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de werkneemster volgen we de richtlijnen van
de CAR/UWO. Met ingehuurde krachten worden contracten overeengekomen. Met vrijwilligers
die structurele werkzaamheden verrichten is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Zij
krijgen een vrijwilligersvergoeding.

•

Afdracht auteursrechten
Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal betaalt Museum Sloten de
vereiste bijdrage aan de stichting Reprorecht.

•

Financiële transparantie
Het museum is open over financiële vergoedingen aan personeel, ingehuurde krachten en
vrijwilligers. Het jaarverslag inclusief de exploitatierekening en de balans wordt op de website
gepubliceerd.

▪

Vertrouwen
In ons beleidsplan is uitgelegd wat we gaan doen en laten we zien dat we in staat zijn die
plannen te realiseren. In onze jaarverslagen leggen we daarover verantwoording af. Deze
documenten worden gepubliceerd op onze website.

7.2 Personeel
Tineke de Ree is in dienst van het museum en heeft de VVV en de winkel verzorgd. Door haar
enthousiasme en inspirerende werkwijze is dit een groot succes.
Margriet Agricola is ingehuurd als coördinator. Zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de
vrijwilligers, de admnistratie en de boekhouding, het balierooster, scholing en werving. Zij
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ondersteunt het bestuur met de voorbereiding van beleid en is een onmisbare schakel in het hele
museumgebeuren.
Governance Code Cultuur
•

Het bestuur is gericht op waarde scheppen voor en in de samenleving.
Het heeft de eigen ambities waargemaakt in de vorige beleidsperiode en voor de komende
beleidsperiode concrete plannen geformuleerd en aangegeven hoe die gerealiseerd gaan
worden. In 2020 is hard gewerkt aan de financiering van de voorgenomen herinrichting, die
als alles goed gaat in de winter van 2021-2022 zijn beslag moet krijgen.

▪

Het bestuur handelt integer.
De verschillende rollen binnen het bestuur en binnen de organisatie zijn duidelijk afgebakend
en er is geen sprake van ongewenste belangenverstrengeling.

▪

Het bestuur handelt in het besef van zijn verantwoordelijkheid voor de algemene en
dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
Het bestuur komt eenmaal per maand bijeen en bespreekt dan samen met de coördinator de
lopende zaken, lost eventuele knelpunten op, ontwikkelt beleid en stuurt medewerkers en
vrijwilligers aan.

▪

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie en oefent daar goed toezicht op.
Met de medewerkers en structurele vrijwilligers wordt jaarlijks een gesprek gevoerd. Voor alle
vrijwilligers is een goed vrijwilligersbeleid ontwikkeld dat gefaseerd wordt geïmplementeerd.

▪

Gebouw en organisatie zijn zodanig ingericht dat personeel en vrijwilligers zo veilig
mogelijk kunnen werken en optimaal ook de veiligheid van gebouw, collectie en gasten
kunnen waarborgen.
Voor alle betrokkenen is een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
Het gebouw is voorzien van beveiliging tegen inbraak, rookmelders en bewakingscamera’s.
Balievrijwilligers die tijdens hun dienst zelfstandig het museum draaien volgen periodiek een
BHV-cursus.
Voor gasten is het gebouw volledig rolstoeltoegankelijk.
Betalingen worden gecontroleerd door de penningmeester; de boekhouding wordt begeleid en
gecontroleerd door de accountant.

7.3 Vrijwilligers
In 2019 is een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld en vastgesteld dat enerzijds voor de bestaande
vrijwilligers de werkwijze verheldert en daarmee wrijving, conflicten of ongelijke behandeling van
vrijwilligers voorkomt, en anderzijds structuur geeft bij de werving van nieuwe vrijwilligers en de
aansturing van bestaande. In het vrijwilligersbeleid zijn de voorwaarden daartoe geformuleerd,
afspraken vastgelegd en worden de daartoe inzetbare middelen benoemd.

Organisatie in werkgroepen
Alle vrijwilligers die structureel vrijwilligerswerk voor het museum verrichten zijn inmiddels
georganiseerd in de volgende werkgroepen:
•
•
•
•
•

Collectiebeheer,
Baliebemensing
Klussen
Gastvrouwen
Educatie
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De werkgroepen komen eenmaal per maand of per twee maanden bijeen voor uitwisseling,
overleg, planning en eventueel training. Dit is efficiënt, goed stuurbaar, bevordert de binding met
het museum, en voor de vrijwilligers zelf is het gezellig en maakt het het werk zinvoller.
De andere vrijwilligers zijn incidenteel inzetbaar op verschillende gebieden, van het rondbrengen
van de folders tot aan de jaarlijkse poets- en klusdag.

Het vrijwilligerswerk aantrekkelijk houden
Omdat we het vrijwilligerswerk in Museum Sloten aantrekkelijk willen houden hebben we
aandacht voor individuele wensen en behoeftes. We bieden sociale bijeenkomsten,
gestructureerde begeleiding en indien nodig en gewenst ook scholing. Met de structurele
vrijwilligers wordt jaarlijks een gesprek gevoerd om ervaringen uit te wisselen en afspraken te
maken.
Dit jaar geen uitje, wel alternatieve bijeenkomst en cadeautje
Jaarlijks wordt er voor de vrijwilligers iets georganiseerd, meestal een uitstapje naar een collegamuseum in de regio. Dit jaar was dat vanwege Corona niet mogelijk. In plaats daarvan hebben we
een inloopmiddag gehouden: vrijwilligers konden wel langskomen voor koffie met wat lekkers,
maar niet allemaal tegelijk. De afspraak was dat zodra er meer dan vier waren de eerder
aanwezigen plaats maakten voor de nieuwkomers. Alle vrijwilligers kregen bij die gelegenheid ook
een cadeautje (setje kaarten van Lino’s van Lienke Boot en een VVV-cadeaubon.
Museumpas voor vrijwilligers
Museum Sloten neemt deel aan het initiatief om museumvrijwilligers gratis toegang te geven tot
Friese musea. Het idee is: stel jouw museum open voor vrijwilligers van andere musea, dan hebben
jouw vrijwilligers ook gratis toegang tot andere deelnemende musea. Alle onze vrijwilligers
hebben nu zo’n Museumpas.

7.4 Vrienden van het museum
De vrienden van het museum zijn donateurs (voornamelijk particulieren) die het museum jaarlijks
steunen. Hiervoor is geen aparte stichting in het leven geroepen.
De vrienden ontvingen in het voorjaar een gedrukte nieuwsbrief, een vriendenpas waarmee ze het
hele seizoen gratis toegang hadden, en een uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling (die
vlak voor de eerste lockdown was verstuurd). Daarnaast hebben zij twee maal een digitale
nieuwsbrief ontvangen.
Groei
Het vriendenbestand is in 2020 weer gegroeid, met name dankzij de enquête die we in december
hebben gehouden om het draagvlak voor het museum en de herinrichting te peilen. Het museum
heeft momenteel 140 vrienden, die voor het merendeel afkomstig zijn uit Sloten zelf.

7.5 AVG
Het museum had in 2018 al voldaan aan de regelgeving omtrent de AVG. Ook 2020 is alle relevante
regelgeving in acht genomen.
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7.6 Boekhouding en administratie
De boekhouding en de administratie was al in 2019 vergaand geautomatiseerd, wat nog altijd veel
tijd spaart en minder foutgevoelig is.
De boekhouding wordt bijgehouden door de coördinator. Betalingen worden gefiatteerd door de
penningmeester. Administratiekantoor Bentacera begeleidt de boekhouding.
De salarisadministratie wordt verzorgd door MKB Langweer.
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8 Fondsen en sponsorwerving
Structurele bijdragen
Het museum ontving in 2020 structurele bijdragen van gemeente De Fryske Marren en het Van der
Walfonds.

Fondsenwerving voor herinrichting
In 2020 is ook de fondsenverwing voor de herinrichting van start gegaan. Dit heeft wel flinke
vertraging opgelopen, doordat toezegging van de bijdrage van de gemeente was uitgesteld. Een
bijdrage van de gemeente is voor de grotere landelijke fondsen vrijwel altijd een voorwaarde, en
het besluit hierover was aanvankelijk voorzien voor juni 2020, maar kreeg uiteindelijk pas op 7
december 2020 zijn beslag. Daardoor konden ook andere fondsen nog niet benaderd worden.
De stand van de fondsenwerving was per 31 december als volgt.
Begroting

€ 269.500

Bijdrage gemeente

€

60.000

Abe Bonnemafonds

€

5.000

Nog te werven:

€ 204.000

26

9 Jaarrekening
9.1 Geconsolideerde exploitatierekening 2020
Begroting 2020
BATEN
Publieksprogramma
Sponsorinkomsten
Zakelijke markt en groepen
Totaal opbrengsten
Subsidie Gemeente De Fryske Marren
Subsidie Van der Walfonds
Overige subsidies en bijdragen
Totaal baten subsidies
Steunaanvraag Corona TOG
Totaal baten
LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten:
Kantoorkosten
ICT
Verkoopkosten
Kostprijs omzet
Overige bedrijfskosten
Tentoonstelling
Afschrijvingen
Rentelasten

Realisatie 2020

Realisatie 2019

€

7.000,00 €

6.490,58 €

9.541,60

€
€

22.370,00 €
29.370,00 €

25.245,63 €
31.736,21 €

26.851,95
36.393,55

€
€
€
€

35.162,00
20.250,00
3.500,00
58.912,00

35.162,00
20.250,00
3.500,00
58.912,00
4.000,00
94.648,21

€
€
€
€

30.509,00
20.250,00
3.500,00
54.259,00

€

€
€
€
€
€
88.282,00 €

€

90.652,55

€
€

-41.409,00 €
-11.000,00 €

-34.328,41 €
-11.454,10 €

-38.210,04
-15.582,24

€
€
€
€
€
€
€
€

-1.950,00
-2.750,00
-2.500,00
-11.750,00
-9.850,00
-3.500,00
-3.500,00
-100,00

-1.130,91
-1.929,45
-2.562,92
-15.992,67
-8.184,06
-1.693,75
-7.262,42
-121,65

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

-1.883,44
-1.796,56
-2.236,99
-5.658,67
-8.321,98
-2.872,29
-7.346,19
-147,71

Totaal lasten

€

-88.309,00 €

-84.660,34 €

-84.056,11

Bedrijfsresultaat

€

-27,00 €

9.987,87 €

6.596,44
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9.2 Balans per 31 december 2020
ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris
Inrichting

31-12-2020
€
€
€

5.820,00
4.081,75
10.500,00

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Overige belastingen en premies sv
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

€
€
€
€

31-12-2019
€
€
€
€

20.401,75

€

27.664,17

€

6.240,54

€

9.529,11

€

4.259,21

2.912,94
998,24

€
€
€
€
€

Liquide middelen
Kas
Kleine kas
Bank
Rabobank

€
€
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve aanpassing Entree
Bestemmingsreserve ICT
Bestemmingsreserve onderhoud
Bestemmingreserve projecten
Bestemmingsreserve jubileum 2025

€
€
€
€
76.914,21

€

56.060,99

€

107.467,68

€

97.513,48

€

95.763,49

31-12-2019

34.626,36
30.625,00
7.500,00
10.000,00
20.000,00
3.000,00

€
€
€
€
€
€

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige belastingen en premie sv
Kortlopende schulden

€
€
€
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26.698,49
36.565,00
7.500,00
10.000,00
15.000,00

105.751,36

59,29
1.657,03

Totaal

200,00
84,02
47.007,36
8.769,61

€

31-12-2020
€
€
€
€
€
€

3.442,47
0,88
815,86

3.911,18

200,00
22,42
67.921,30
8.770,49

Totaal

6.540,00
7.144,17
13.980,00

€

129,91

€

1.620,08

€

1.716,32

€

1.749,99

€

107.467,68

€

97.513,48

Toelichting bij de reserves
•

•

•

•

•

•

Algemene reserve:
Het resultaat van 2020 ad. € 9.987.87 is toegevoegd.
Daarnaast is € 5.000 onttrokken t.b.v. de bestemmingsreserve projecten en is € 5.940
toegevoegd uit bestemmingsreserve aanpassing Entree. Tot slot is een
bestemmingsreserve jubileum 2025 ingesteld.
Bestemmingsreserve aanpassing Entree:
Deze reserve is volledig ter dekking van de afschrijvingskosten investering Entree.
De reserve is nu aangepast aan de boekwaarde.
PS: de boekwaarde van de activa is lager, omdat er subsidie van de gemeente voor de
entree is ontvangen. Deze subsidie wordt in 10 jaar afgeschreven.
Bestemmingsrerve ICT:
Deze reserve is ter dekking van aanpassingen aan de digitale infrastructuur bij de
herinrichting. Daarnaast zal een meerjarig (2021-2024) onderhoudsplan worden
opgesteld en wordt deze reserve weer aangevuld tot de onderbouwde hoogte.
Bestemmingsreserve onderhoud:
De reserve gebouwen is bedoeld voor het meerjarig (2021-2024) onderhoudsplan voor
het interieur (noodzakelijke herstelwerkzaamheden na ontruiming huidige inrichting,
Restauratie beschadigde muren, e.d.)
Bestemmingsreserve projecten:
Deze reserve is geoormerkt voor het project Herinrichting. Dit bedrag zal daar dan ook
voor worden benut.
Bestemmingsreserve jubileum 2025:
In 2025 bestaat het museum 25 jaar. Voor een jubileumtentoonstelling worden nu
middelen gereserveerd.

Vaststelling
Deze jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 februari 2021.

voorzitter, Mw. A. Stapensea

secretaris, Mw. D. De Jong
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