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HISTORIE, VISIE, BESTUUR EN TOEKOMST
Historie, visie, bestuur en toekomst
HISTORIE:
Tot 2011 heeft Vereniging Het Museum (vereniging) te Winterswijk haar activiteiten
gevoerd op locatie Freriks te Winterswijk. De gehele exploitatie werd tot dat jaar
gesubsidieerd door gemeente Winterswijk via Stichting Freriks. Omdat locatie Freriks
werd verkocht en omdat de gemeente alleen bereid was de vereniging verder
financieel te ondersteunen indien het museale concept gewijzigd zou worden, heeft de
vereniging in 2012 haar medewerking gegeven aan een verhuizing naar de Laan van
Hilbelink (Depot of Museumfabriek).
MISSIE EN VISIE:
Vanaf 2012 hebben vele activiteiten geleid tot de verbouw, verbetering en inrichting
van de museumfabriek voor velerlei doeleinden. Deze locatie is behalve voor de
inrichting van een opslag of depot geworden tot een plaats waar het HIP (Historisch
Informatie Punt) is gevestigd, waar geologie en archeologie een plaats kunnen
innemen, waar plaats is voor educatie en zorg. Kortom: hier wordt het provinciale
beleid 2020 op het gebied van cultuur en erfgoed uitgevoerd.
In 2012 hebben de leden van de vereniging ingestemd met de uitvoering van de
plannen om in de Meddosestraat een zogenaamd belevenismuseum te openen. Hier
komen cultuur, erfgoed, kunst en zorg samen. Het zorgelement bestaat uit de
participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De plannen zijn tijdens
de ledenvergadering van 2012 en 2013 gepresenteerd. De uitvoering van deze plannen
zal in het voorjaar van 2016 starten als gevolg van de toekenning van een basissubsidie
door gemeente Winterswijk en door goede afspraken met de verhuurder.
MUSEUMFABRIEK:
De Museumfabriek als depot dat door Vereniging Het Museum wordt beheerd, is een
laagdrempelige voorziening waar de collectie volgens museale normen wordt beheerd,
evenals de geologische collectie. De afbouw in de Museumfabriek heeft in het jaar 2015
veel prioriteit gehad. De puntjes werden op de ‘i ‘ gezet en het bouwteam heeft het
juniorlab gebruiksklaar opgeleverd. Deze ruimte wordt nu ingezet voor opleidingen,
exposities, bijeenkomsten en het vertonen van film. Daarnaast is, onder andere, de
eerste verdieping grondig onder handen genomen.
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MUSEUMFABRIEK (VERVOLG):
De volgende activiteiten hebben in 2015 plaatsgevonden: Deze activiteiten zijn
mogelijk door de inzet van Vereniging Het Museum en vele vrijwilligers.
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Openstelling van het HIP (Historisch Informatie Punt) met boekencollecties van
Vereniging Het Museum, de Bibliotheek en Scholengemeenschap GKC
(voorheen Driemark)
Bijeenkomsten van werkgroepen zoals, onder andere, werkgroep Transcriptie
en de Oral History Groep.
Het samenstellen van de reminiscentiekoffers (‘o ja’ koffers ten behoeve van
tententoonstellingen in de zorgcentra)
Het registreren en digitaliseren van de gehele collectie.
Het openstellen van de afdeling textielgeschiedenis met een eigen ingang langs
de beek (in bewerking)
Het houden van boekpresentaties, lezingen en filmavonden
Schoolklasbezoek in het kader van ‘Gemaakt in Gelderland’ over de
textielgeschiedenis (projecten van ‘Kunstwijs’). Leerlingen krijgen een
filmvoorstelling over de textielgeschiedenis, bezoeken de werkende
textielmachines en krijgen uitleg door middel van demonstraties in de
tentoonstelling en in het depot in de kelder.
Het project ‘Winterswijk onder de grond’ in samenwerking met Staring Advies
is voorbereid in 2015 gestart in januari 2016.
In de zomermaanden hebben enkele presentaties in de Museumfabriek
plaatsgevonden over geologie, gekoppeld aan een bezoek aan de Steengroeve.
Meer dan 200 deelnemers uit het gehele land hebben de presentaties in het
juniorlab gevolgd. Ook hebben geïnteresseerden vanuit universiteiten onze
museumfabriek bezocht.
Onze locatie is ook zeer geschikt voor rondleidingen voor een divers
gezelschap, zoals politieke partijen, woongroepen en monumentenbelangen.
Textielkunstenaars hebben geexposeerd tijdens het ‘open monumenten
weekend’ in samenwerking met KunstToer.
De Gelderse Museum dag (weekend) was een groot succes
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BESTUUR:
In 2012 is de stichting opgericht. De eerste samenstelling van het bestuur bestond uit
bestuursleden van Vereniging Het Museum. Reden van de oprichting was de
risicospreiding door de exploitatie onder te brengen in een aparte juridische entiteit.
Bestuurlijk bleef er een verbinding door de samenstelling van bestuursleden. De
gedeelde belangen liggen op het gebied van de museumregistratie, gebouwenbeheer,
exploitatie en het gebruik van diensten, zoals personeel e.d. Omdat de
bestuurssamenstelling niet overeenkomt met de statuten zijn afspraken gemaakt met
Vereniging Het Museum om de statutaire en bestuurlijks grondslagen in 2016 te
herstellen.
TOEKOMST:
In het jaar 2016 wordt een aanvang gemaakt om de visie (een belevenismuseum) te
realiseren in de Meddosestraat.

Bestuur Stichting Exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk
Tienke Brouwer

Jenni Heesen

Jos Doppen

Alice van Rijssen
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Wim ter Haar
30 maart 2016

FINANCIEEL OVERZICHT
Financieel overzicht
Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 22.309
Het negatieve resultaat is een gevolg van de afschrijvingscomponent en de
bijgeschreven rente op leningen. De cash flow (mutatie liquide middelen) laat in 2015
een positief beeld zien van € 5.437
In 2015 is de afschrijving ingegaan over de investeringen van de afgelopen 4 jaren.
Deze investeringen zijn gefinancierd door subsidies en donaties en een tweetal
leningen.
De stichting is afhankelijk van de aflossingsmogelijkheden van leningen door de
externe geldgevers. Hiervoor zijn de volgende voorstellen / oplossingen:
1. Gemeente Winterswijk heeft ingestemd met een subsidieverstrekking voor de
realisatie van het belevenismuseum in de Meddosestraat van €150.000. Van dit
bedrag is een deel bestemd voor de gehele aflossing van een externe lening
door derden met een hoofdsom van € 52.000,00
2. Vereniging Het Museum is bereid mee te werken aan de achterstelling van de
lening. Daarnaast vinden er nu besprekingen plaats om de aflossing en de
rentebetalingen te verrekenen met de gebruikersvergoeding van de
Museumfabriek. Het voorstel om deze lening achter te stellen bij overige
crediteuren is door het bestuur van Vereniging Het Museum geaccordeerd.
Het succes van de fondsenwerving is voor een groot deel afhankelijk van bovenstaande
afspraken met geldgevers en subsidieverstrekkers. De huidige ontwikkelingen
stemmen tot tevredenheid.
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Jaarrekening
OVERZICHT FINANCIËLE SITUATIE
• Passiva: Door een stelselwijziging in 2014 is een herwaarderingsreserve
opgenomen
•

Passiva: Twee leningen maken onderdeel uit van de passiva

•

Activa: De activa bestaat bijna geheel uit bouwkundige aanpassingen

•

Overzicht financiele situatie: Zie hoofdstuk onder notities bij de jaarrekening.

•

Eigen vermogen: Maakt nu 35% uit van het totale vermogen. Indien de plannen
worden gerealiseerd in de Meddosestraat en de aflossingen en de achterstelling
van de lening geregeld zijn, valt het gehele vermogen aan te merken als ‘Eigen
Vermogen’.

OVERZICHT INKOMEN IN UITGEBREIDE ZIN (WINST EN VERLIES)
• Het inkomen van de stichting wordt voor een groot deel bepaald door een subsidie
van de gemeente en de verhuur van een gedeelte van de museumfabriek. Andere
(bestemming)donaties en giften completeren de inkomstenzijde.
•

De huisvestingskosten van de museumfabriek maken 50% uit van de totale kosten.
Met Vereniging Het Museum, als hoofdgebruiker van de museumfabriek, is een
voorstel in voorbereiding om te voorzien in een reele bijdrage voor huisvesting en
de afname van overige diensten.

•

Het resultaat in 2015 bedraagt € 22.309 (negatief) en vooral een gevolg van de
afschrijving en de bijgeschreven rente.

OVERZICHT VAN VERMOGENSWIJZIGINGEN
• De vermogenswijziging is een gevolg van de afschrijving. Het Eigen Vermogen is
gedaald van 40% naar 35%.
OVERZICHT VAN CASHFLOWS
• De mutatie liquide middelen is € 5.437 (positief)
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Notities bij Jaarrekening
BESTUUR & STATUTEN:
De actuele statuten van de stichting schrijven voor dat de meerderheid van de
bestuursleden ook bestuurslid van de te Winterswijk gevestigde vereniging “Het
Museum” moeten zijn. Door mutaties wordt er per ultimo 2015 niet meer aan deze eis
voldaan. De statutaire wijzigingen worden in overleg met Vereniging Het Museum
doorgevoerd. Hiertoe zijn de eerste stappen gezet.
SCHULD
1. Lening Vereniging Het Museum van € 87.029 is opgenomen voor uitgaven van
verbouw en inrichting. De vereniging is hier zelf de gebruiker van. De
aflossingen zijn opgeschort en de rente wordt jaarlijks bijgeschreven.
Momenteel zijn voorstellen over aflossing, verrekening en achterstelling van de
lening
2. De externe lening door derden van € 53.905 (incl. rente) is opgenomen ter
betaling van een BTW schuld. De aflossing dient in een keer te geschieden uit te
ontvangen subsidiegelden van de provincie, of uiterlijk 30 juni 2015. De
subsidieaanvragen lopen nog steeds. De geldgever is geïnformeerd over het
afgewezen subsidieverzoek aan de provincie. Uit de eenmalige gemeentelijke
subsidie ten behoeve van het realiseren van het belevenismuseum zal de lening
afgelost worden. De geldgever is hierover geïnformeerd.
CONTINUÏTEIT VAN DE BEDRIJFSUITOEFENING
De exploitatie is in 2015 negatief afgesloten. De cash flow is evenwel positief. De
continuïteit is afhankelijk van de jaarlijkse subsidieverstrekking door de gemeente en
door het gebruik van de museumfabriek door Vereniging Het Museum. Het bestuur van
de stichting ziet de mogelijkheden en de continuïteit met vertrouwen tegemoet.
Herstel van de juiste bestuurlijke samenstelling en gezamenlijke bepaling van missie,
visie en beleid met Vereniging Het Museum is nu in volle gang.
BEGROTING
De begroting voor het jaar 2016 valt ongeveer samen met de gerealiseerde resultaten
in het jaar 2015. Hierbij wordt uitgegaan van een gemeentelijke ondersteuning op
hetzelfde niveau. Naar verwachting ligt het totale kostenniveau op dezelfde hoogte dan
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in 2015. Het resultaat is sterk afhankelijk van de huurinkomsten van derden. Ook een
redelijke vergoeding voor het gebruik (huur) en verbruik (energie) door de Vereniging
het Museum maakt de exploitatie haalbaar. Omdat het aantal activiteiten in de
Museumfabriek groeit, mag verwacht worden dat deze groei tevens van positieve
invloed is op het exploitatieresultaat.
PROJECT MEDDOSESTRAAT:
Een exploitatiebegroting voor realisatie van het project aan de Meddosestraat treft u
hierbij als bijlage aan. Het lijkt erop dat de plannen uitgevoerd kunnen gaan worden en
de start van het project aanstaande is. Met de gemeentelijke subsidie kan fase I. van het
plan gerealiseerd worden. De fondsenwerving is loopt al geruime tijd en een enkele
toezegging is al binnen. De fondsenwerving is vanaf heden meer kansrijk omdat er
afspraken gemaakt zijn over de aflossing en achterstelling van de lening van Vereniging
Het Museum.
VOORWAARDELIJKE SCHULDEN
De stichting is een langdurige huurovereenkomst aangegaan van 20 jaar voor de huur
van de museumfabriek. Vastgelegd in bestuursvergadering van Vereniging Het
Museum.
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VERSLAG VAN ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verslag van onafhankelijke accountant
1.1 Continuïteit van de bedrijfsuitoefening
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CONTACTINFORMATIE
Contactinformatie
A.H. van Rijssen-Dunnewold
penningmeester
tel. 0543 522430
W. ter Haar
bestuurslid
tel. 0543 523497

Bedrijfsgegevens
Stichting Exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk
Laan van Hilbelink 6, 7101 WG Winterswijk
Tel 0543 533533
KvK: 41038484
ANBI: dossier 83125
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