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1.  Inleiding 
In 2016 is begonnen met het uitbrengen van een jaarverslag. De reden was tweeledig. Enerzijds onze eigen wens om publicitair meer reclame te 
maken en anderzijds was het één van de voorwaarden van het lidmaatschap van de Nederlandse Museumvereniging. Het is langzamerhand te 
merken, dat het wat meer bekendheid oplevert, omdat derden via de website van ons museum het jaarverslag kunnen inzien en daarover via 
secretariaat, vrijwilligers en/of bestuursleden reacties geven. Een goede ontwikkeling, die zorgt voor een nog betere publiciteit.  
 
2. Doelstelling: 
Bij de oprichting van het museum is een doelstelling geformuleerd, die nog steeds van kracht is, namelijk: “het opzetten, beheren en in stand 
houden van een museum om hiermee in het algemeen de historie van deze streek en in het bijzonder van de gemeente Oldebroek te 
bewaren”. Een insteek, die voor alle partijen, zowel intern als extern onderschreven wordt. Belangrijke steunpilaar in de continuering van ons 
museum is de jaarlijkse subsidie, die we van de gemeente Oldebroek ontvangen en voorlopig toegezegd is tot het kalender 2020.  
 
3. Organisatie: 
Onze organisatievorm is een Stichting. De organisatie heeft eigen statuten en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. 
Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) sturen op hoofdlijnen de organisatie aan. De andere bestuursleden hebben over 
het algemeen een specifieke taak binnen de organisatie en maken in die hoedanigheid onderdeel uit van het Algemeen Bestuur. 
 
4. Bestuur: 
In 2018 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt: 
 
Nicolet Hoorn  voorzitter, aanspreekpunt oogstfeest en andere evenementen. 
Cees Souman  penningmeester, aanspreekpunt personele zaken en inkoop.  
Mathijs Eweg  secretaris, assistent collectiebeheer. 
Ria Meijboom vicevoorzitter en aanspreekpunt Collectiebeheer, Vrijwilligers/Catering en Inrichtingscommissie. 
Vacant   aanspreekpunt Klederdrachtcollectie.  
Jan van Heerde  aanspreekpunt Educatie en Sprokkelmarkt. 
Jan van Ommen  aanspreekpunt Public Relations.  
Hendrik v.d. Werfhorst aanspreekpunt Technische Zaken.  
 
De samenstelling van het Algemeen Bestuur was in het kalenderjaar 2018 dezelfde als in 2017. De vacante vacature voor de positie van 
aanspreekpunt Klederdrachtcollectie is in 2018 nog niet definitief ingevuld. Wel heeft Ria als waarnemer de vacature ingevuld en haar activiteiten 
bij de Vrijwilligers /Catering wat verminderd. In augustus heeft de secretaris aangegeven per 30-03-2019 zijn functie neer te leggen, mede op 
basis van het reglement van aftreden, maar ook omdat hij na vijf jaar graag iets anders wil gaan doen. Ook Jan van Heerde heeft gemeld, dat hij 
op zoek is naar een opvolger. Het mag duidelijk zijn, dat op zoek moet worden gegaan naar nieuwe bestuursleden en naar verwachting de  
samenstelling van het bestuur in 2019 zal wijzigen. 
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5. Vast Personeel: 
Het Boerderijmuseum “De Bovenstreek” heeft 1(fte) betaald personeelslid verdeeld over 3 personen. Erika Bakker en Janneke van Boven als 
secretariaatsmedewerkers en Jannie van Olst als interieurverzorgster.  
Erika en Janneke bemensen de telefoon en helpen waar nodig de vrijwilligers als vraagbaak of springen bij. Daarnaast zorgen zij voor allerlei 
administratieve zaken, die nu eenmaal bij een organisatie van deze omvang horen. Zij maken een planning waar het bezoeken van het museum 
betreft van scholen, particulieren, groepsreizen en bijv. verzorgingstehuizen en doen ook inkoopwerkzaamheden.  De taak van Jannie is om 
vooral de openbare ruimten schoon te houden.  
 
6. Vrijwilligers:   
Zonder onze vaste medewerkers tekort te doen, is en blijft ons belangrijkste kapitaal toch de grote groep vrijwilligers, die het mogelijk maakt om 
gedurende de hele week (met uitzondering van de zondag) tijdens het seizoen bezoekers en gezelschappen te ontvangen. Niet onvermeld mag 
blijven, dat daarbij ook catering aan groepen en individuen geen enkel probleem oplevert. In 2018 bestond de groep vrijwilligers uit om en nabij 
de 110 personen. Het mag duidelijk zijn, dat met een groep van voornamelijk oudere vrijwilligers tijdens een kalenderjaar altijd mutaties 
plaatsvinden. Het vinden van nieuwe vrijwilligers en dan het liefst jongere is voor ons museum elk jaar weer heel moeilijk. Toch zijn er gelukkig 
nog altijd mannen en vrouwen, die een deel van hun vrije tijd willen besteden aan vrijwilligerswerk.  
 
7. Bezoekers: 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bezoekersaantallen van het jaar 2018 en wel in vergelijk met de jaren 2016 en 2017. 
 

Bezoekers 2016 2017 2018 

Volwassenen  8881   7788  7270 

Kinderen  2431   2439  2331 

Totaal 11294 10227  9601 

Uit eigen empirisch onderzoek is het nog steeds gebleken, dat zo’n 70% van onze bezoekers van buiten de gemeente Oldebroek komen. De 
andere 30% komt uit de eigen gemeente en regio. Vooral onze evenementen (met name het Oogstfeest) zijn een belangrijke injectie om 
bezoekers te trekken. Omdat onze evenementen voornamelijk in de buitenlucht plaatsvinden, zijn wij als museum sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden en dat hebben wij in 2017 goed gemerkt met een verregend oogstfeest. Gelukkig zorgde 2018 voor een stralende dag, 
zodat het aantal bezoekers weer opliep. Toch laten bovenstaande cijfers zien, dat er een behoorlijke teruggang in bezoekers is te constateren. 
Ons streven is elk jaar om toch tenminste 10.000 bezoekers langs onze ontvangstbalie te zien gaan, maar dat is helaas in 2018 niet gelukt. 
Waar dit aan ligt, is moeilijk vast te stellen. Want bij mondelinge peilingen van wel bezoekende personen horen wij hele enthousiaste reacties en 
de beloften dat men terugkomt of in ieder geval in eigen kring kenbaar maakt hoe leuk ons Boerderijmuseum is en de aanbeveling aan anderen 
om ons te bezoeken. Zelfs de opening en continuering van de tentoonstelling van Rien Poortvliet in 2018 heeft niet die stroom bezoekers 
opgeleverd waar we op gehoopt hadden. Wel is geconstateerd, dat ons museum steeds meer te maken krijgt met concurrentie van soortgelijke 
musea in onze regio. Te denken valt aan “Hagedoorns Plaatse” te Epe en het nieuw geopende “Melkmuseum” in Wapenveld. Door deze 
verscheidenheid hebben bezoekers steeds meer keuze en daardoor loopt wellicht de belangstelling voor ons museum wat terug. 
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In 2018 is wel geprobeerd om binnen de toeristenindustrie van de Noord-Veluwe ons product beter in de markt te zetten. Dit is echter een 
moeizaam proces gebleken en leverde in eerste instantie sporadisch groepsbezoeken op. Aan het eind van het jaar is er echter toch wat 
beweging gekomen in de sector en konden nieuwe contacten worden gelegd. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn inmiddels met 
een tweetal toeristische organisaties concrete afspraken gemaakt voor groepsbezoeken in het midden- en eindzomerseizoen. Dit zal zeker tot 
toename van het aantal bezoekers leiden en dat is in ieder geval een fantastisch vooruitzicht. 
 
Het in het vorige jaarverslag aangegeven streven om bij de opening van het seizoen 2018 een bedrijfsklare elektronische kassa in bedrijf te 
hebben, is gelukt. Maar de omgang met dit nieuwe apparaat bij onze vrijwilligers ging niet van een leien dakje. Maar in de loop van het jaar 
kwam er langzamerhand routine in en ging het steeds beter. Geleidelijk aan konden voor het management de gewenste cijfers worden 
gegenereerd, die voor de bedrijfsvoering van ons museum van belang zijn. Verdere uitwerking hiervan is van groot belang, maar het is tijdrovend 
werk en de capaciteit bij ons personeel is helaas beperkt.    
 
8. Inleiding tot het jaar 2018: 
Ook dit jaar leek het ons een goed idee om chronologisch de activiteiten de revue te laten passeren, waarbij per maand wordt stilgestaan wat er 
zich zoal op de Boerderij heeft afgespeeld. Uiteraard is de ene maand niet de andere en is de maand augustus voor ons al jaren het hoogtepunt 
met als belangrijkste evenement “Het Oogstfeest”. Maar ook in de andere maanden van het jaar vinden er interessante gebeurtenissen plaats, 
die de moeite waard zijn om genoemd te worden. Al terugkijkend kan geconstateerd worden, dat 2018, net eigenlijk als de voorgaande jaren 
toch weer heel leuk en verrassend is geweest.  
 
Januari:  
Zoals elk jaar is ons museum in januari gesloten en dat betekent als altijd “schoonmaken”. Speciale aandacht was er 
dit jaar voor De Heerd waar de vloer opnieuw geverfd is. Dat betekende, dat alles van zijn plaats moest en daardoor 
ook een inventarisatie van de grote linnenkasten kon plaatsvinden.  
Zonder meer als nuttig te omschrijven. Eind van de maand kwam de selectie van schilderijen van het  
Rien Poortvlietmuseum uit Tienhoven binnen en kon begonnen worden met de inrichting van de tentoon- 
stelling over “Het Boerenleven”. Eén van de onderwerpen, die wijlen Rien Poortvliet nauw aan het hart 
lag. De nieuwe vrijwilliger in het kader van het collectiebeheer begint langzamerhand zijn weg te  
vinden en Ria stopt met haar bemoeienis met de Kinderactiviteiten. 
Henk van de Werfhorst heeft contact kunnen leggen met een gepensioneerde architect, die het schets- 
plan van de vijfkanten hooiberg als entree verder gaat uitwerken. Zorgen zijn er over een mogelijke huurverhoging 
van de Stichting tot Behoud van het monument          
                          De boer verhuisde noodgedwongen naar de Heerd 
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Leerlingen van Nuborgh College Oostenlicht beschilderden   Opening Expositie door Tok Poortvliet en de burgemeester.      .        Preparateur Willem van de Wetering     
stoelen. Toekomstige vrijwilligers?? 

Februari:                      
Met de tentoonstelling “Rien Poortvliet en het Boerenleven” is op 17 februari de aftrap verricht voor een nieuw seizoen. Met de openingshandeling door 
burgemeester Adriaan Hoogendoorn en een boeiend betoog van Tok Poortvliet, de zoon van, kon een grote groep genodigden kennis nemen van de 
prachtige tekeningen en schilderijen van Rien Poortvliet. De tentoonstelling duurt tot januari 2020.  
Ter voorbereiding van de tentoonstelling is het aardig om te vermelden, dat een groep van leerlingen van het Oostenlicht onder leiding van  
hun leraren tien “boerenstoelen” hebben opgeknapt voor de leeshoek ingericht met boeken over het leven en met illustraties van de kunstenaar.  
                
Een week later was er al weer een activiteit. Eén die elk jaar op het programma staat namelijk “De sprokkelmarkt”. Met het proeven van allerlei hapjes en 
drankjes konden de bezoekers hun kostje weer bij elkaar sprokkelen, zoals dat in vroeger tijden gebruikelijk was. 
Ook konden de bezoekers kennis nemen van de eerste wisselexpositie van het jaar van Willem van de Wetering met zijn opgezette dieren. 
Hijzelf gaf uitleg en middels een video kon men zien hoe het prepareren van dieren in zijn werk ging. Ook de vorig jaar zo geslaagde happening “Heel 
Oldebroek bakt” maakte onderdeel uit van Sprokkelmarkt. Meer nog dan vorig jaar bleek de creativiteit van de deelnemers te zijn toegenomen.  
In bestuurlijke zin is een definitief besluit genomen over de aanschaf van een elektronische kassa en is er gesproken over de gang van zaken rond het 
kerstconcert 2017, waarbij geconstateerd is, dat er meer toeschouwers waren dan volgens de gebruiksvergunning van de gemeente was toegestaan. Over 
een andere aanpak voor dit jaar zullen maatregelen moeten worden genomen. Een ander probleem is onze AED. Volgens onze leverancier is deze echt aan 
vervanging toe. Hopelijk is de gemeente bereid hiervoor in één of andere vorm bereid subsidie te verlenen.    

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                Zoals elk jaar ook in 2018 balkenbrij       Jong geleerd is oud gedaan!                      Heel Oldebroek bakt! 
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Maart: 
Als altijd starten in deze maand de voorbereidingen voor de opening van het seizoen. Maar eerst was er een gezellig samenzijn met vrijwilligers en bestuur, 
waarbij in het kort werd teruggekeken op onze activiteiten van 2017. Diverse sprekers vertelden over het reilen en zeilen van hun verschillende commissies. 
Problemen, die er waren. Successen, die genoteerd konden worden. De morgen werd afgesloten met lekkere broodjes en krentenweggen. Met deze maand 
begint ook weer een voorzichtige opening van het museum op de dinsdagmiddag. De aanmeldingen bij het Cultuurplein voor educatieve lessen in ons 
museum zijn spectaculair toegenomen en naar verwachting hebben we tot het begin van de zomer elke dinsdag behoorlijk wat groepen leerlingen, die zich 
verdiepen in ons cultuurhistorisch erfgoed. Het lesprogramma werd zelfs aangepast met een aantal opdrachten rond de Rien Poortvliet tentoonstelling.  
Ons ooievaarsnest is wederom bezet door een “verliefd paar”…we hopen dat we dit jaar de jongen groot mogen zien worden! 
Ook dit jaar werd weer meegedaan met de landelijke actie NL-doet, die altijd in maart plaatsvindt. Met hulp van scholieren en 
particulieren is traditioneel de wagenstal schoongemaakt en zijn de borden op het parkeerterrein gepoetst.  
              Onze inrichtingscommissie. → 

April:                  
Op 2 april ging het Boerderijmuseum weer open voor het publiek met als grote trekpleister de expositie van Rien Poortvliet over 
het boerenleven. De kleine expositie op de Deel van Willem van de Wetering bleek van het begin af aan een interessante 
trekpleister te zijn en besloten werd deze tot en met de zomer te handhaven. De brandweer heeft op ons verzoek een onderzoek 
ingesteld naar de veiligheid van de Schutstal in relatie tot de capaciteit bij toekomstige kerstconcerten. Met wat eenvoudige aan- 
passingen van onder meer het stoelenplan lijkt het geen probleem de voorstellingen van het kerstconcert voort te zetten. De 
Brandweer zou de gemeente Oldebroek berichten en het museum krijgt hiervan een afschrift. De elektronische kassa, met dank 
aan de sponsoren Rabo-Bank en Innerwheel, is definitief geplaatst. Zij kende nog wel aanvangsproblemen voor de vrijwilligers. 
Aan de Stichting tot behoud zijn onze bezwaren omtrent de fikse huurverhoging kenbaar gemaakt. Zij vergaderen pas in de maand 
juni. 
 
Mei: 
In bestuurlijke zin kwam er schot in de plannen om een nieuwe entree te realiseren. De architect heeft zijn eerste concept tekening gemaakt en besproken 
met Henk van de Werfhorst. Maar er was nog geen gelegenheid geweest dit  in het bestuur te bespreken. De komende maanden zal dit zeker gaan gebeuren. 
Verder was er dringend een nieuw protocol nodig als er sprake is van calamiteiten. De ervaring met een oververhitte compressor eind april heeft maar eens 
bewezen, dat hier snel werk van moet worden gemaakt. En zeker een aantal nieuwe namen van kandidaten, die op afroep hiervoor beschikbaar dienen te 
zijn. Een aantal bestuursleden ging hier actief mee aan de slag. Traditioneel is op 26 mei weer ons evenement Schapenscheren gehouden. Met meer dan 10 
standhouders en fantastisch weer. De schapen moesten zelfs tegen de brandende zon worden beschermd. Voor de kinderen was er een flink springkussen 
aanwezig waar zij naar hartenlust in konden spelen en voor iedereen waren er pannenkoeken, frites, frikandellen, maar ook traditionele gerechten. Al met al 
een zeer geslaagde dag, die vooral in het kader van het beleven van het boerenleven stond. 
Naast ons statisch museum kennen we ook al jaren een groep vrijwilligers in klederdracht, die zich als “mobiel” monument verplaatst in de regio. Optredens in 
verpleeg- en verzorgingstehuizen (in 2018 een aantal van 13) en tijdens bijzondere manifestaties, zoals Klederdracht Festivals. Op 26 mei was er zo één in 
het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Met klederdracht groepen uit het hele land worden die dag klederdrachtshows gegeven. Een eer om hieraan mee te 
mogen doen. Ook onze meegenomen kruudmoes voor de verkoop bleek erg gewild te zijn.  
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Juni: 
Tijdens de zomermaanden juni en juli blijft het museum, dankzij de vrijwilligers gedurende zes dagen per week open. Bijzondere activiteiten komen echter op 
een wat lager pitje te staan, omdat men op vakantie is of andere bezigheden heeft. Ook in 2018 is de Natuurkracht Express weer van stal gehaald, die op 
dinsdag en zaterdag het museum aandeed. Hoeveel extra bezoekers dit heeft opgeleverd was net als in 2017 moeilijk te achterhalen. Maar zeker een aantal 

tijdelijke bewoners van Landal Green Park hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om ons Boerderijmuseum te bezoeken. 
           
Het bestuur van de Stichting tot Behoud van het monument was niet gelukkig met onze afwijzende reactie op 
de aangezegde huurverhoging. Onze vertegenwoordiger in hun bestuur heeft aangeraden om contact op te 
nemen met de gemeente Oldebroek in de persoon van wethouder Bergkamp. Wellicht bestaat daar de 
mogelijkheid om een bijdrage in het onderhoud van het monument te verkrijgen. De stichting tot behoud is 
uiteindelijk de eigenaar van het pand en niet het Boerderijmuseum. Op 19 juni werden de jonge ooievaars 
vakkundig geringd door Bennie van de Brink. 
De klederdrachtgroep heeft op 2 juni op de net opgeknapte oude begraafplaats in Wezep, in een daarvoor 
opgebouwde tent, een bijzondere show verzorgd in rouwkostuums. Rein Lotterman verzorgde daar bij het commentaar, waarbij hij wees 
op typische oude rouwrituelen uit onze streek.  

Rein Lotterman (presentator) en Ria Meijboom in klederdracht op oude begraafplaats. 
 

Juli: 
Deze maand heeft zich gekenmerkt als een rustige maand, waarbij een gestage stroom van bezoekers ons museum bezocht heeft. Met als hoogtepunt 
natuurlijk op 25 juli de grote speeldag voor kinderen. Een traditie die in 2017 is gestart, nadat in vorige jaren op elke woensdag in de maand juli 
kinderactiviteiten werden georganiseerd. Het bleek toen voor ons team van vrijwilligers een te zware belasting te zijn.   
De grote speeldag in 2018 was in ieder geval een groot succes met een bezoekersaantal van ongeveer 80 kinderen. 
Een programma met onder meer de volgende onderdelen: touwdraaien, elastieken, lopen met juk en emmers, 
windlicht maken, vliegers maken en pannenkoeken bakken om die vervolgens natuurlijk zelf op te eten.  
Uit de groep van vrijwilligers is de suggestie naar voren gebracht om te onderzoeken of het Boerderijmuseum “De 
Bovenstreek” wellicht als landelijk rustpunt zou kunnen dienen. Het is bekend, dat vlak naast ons museum al een 
rustpunt is, maar deze zou alleen op de zondagen functioneren. Omdat ons museum op zondag gesloten is, zou dit 
volgens de aandrager dan geen probleem hoeven te zijn. Nader onderzoek bij de organisatie van rustpunten is dus 
gewenst. Hiervoor is inmiddels actie ondernomen.           
            Klompgooien tijdens speeldag. 

Augustus: 
Op 11 augustus was het weer zover ons belangrijkste evenement van het jaar: Het Oogstfeest. In tegenstelling tot 2017 liet 
het weer ons dit jaar niet in de steek en dat was ook direct te merken in het aantal bezoekers. Zoals altijd werd weer groots 
uitgepakt met veekeuringen (koeien en schapen), een niet gering aantal standhouders met allerlei producten. Al dan niet 
gerelateerd aan het boerenleven. Spectaculaire agrarische landbouwvoertuigen en net als vorig “weiland surfen”. Het 
bezoekersaantal bedroeg 3381 en in vergelijk met 2017 een verbetering met meer dan 1000 bezoekers. Zo is vast te 
stellen, dat onze buiten activiteiten sterk afhankelijk blijven van het weer en onze binnen activiteiten nu eenmaal gebonden 
blijven aan de capaciteit van onze accommodaties. Maar met het totale aantal van 2018 is er in ieder geval voor gezorgd, 



9 

 

dat de inkomsten weer een stuk rooskleuriger eruit zijn gaan zien. Het enige minpuntje was het feit, dat de publicaties achteraf door de media van ons festijn 
erg mager waren.  
 
In het bestuur werden officieel de tekeningen van de nieuwe entree van de architect getoond. Het bestuur was onder de indruk en het vervolg zal zich nu 
afspelen bij de Stichting tot Behoud van het monument, die als eigenaar van het pand zich hier uiteraard ook over moet buigen. Tegelijkertijd zal een eerste 
aanzet worden gedaan voor een bid-boek om te proberen van derden subsidies voor ons project te krijgen. 
Ook is in het bestuur besloten meer aandacht te besteden aan de brandveiligheid. Geprobeerd wordt om bij de afsluiting van het seizoen iemand van de 
brandweer te vragen om hierover voorlichting te geven. 
 
September: 
Net als in 2017 heeft het Boerderijmuseum weer meegedaan met de landelijke Open Monumentendag. In samenwerking 
met Molen “De Hoop” en de oudheidkundige vereniging “De Broeklanden” is voor iedere organisatie een programma 
opgesteld, zodat de gemeente Oldebroek en de Landelijke Vereniging kennis konden nemen van onze gezamenlijke 
activiteiten. Mede daardoor was het mogelijk voor alle organisaties subsidie aan te vragen bij de gemeente. Bij de 
“Bovenstreek” was zoals al eerder weer sprake van de jaarlijks geitenkeuring. De oudheidkundige vereniging had opnieuw 
toneelgroep Irene uit Hattemerbroek gevraagd om een klucht op te voeren. 
Gebruikelijk is, dat de voorstelling in het dialect wordt gehouden waardoor de “oude inwoners” zich weer in vroeger tijden 
waanden. Een totaal van ongeveer 320 bezoekers passeerden onze ontvangstruimte. Voor waar geen slecht resultaat.  
In bestuurlijke zin is nu definitief gesproken over de aanschaf van een AED, ondanks het feit, dat de gemeente dit niet subsidieert. Andere bronnen bleken in 
eerste instantie ook niet mogelijk totdat een er signaal kwam, dat de Lions Club Elburg/Oldebroek een bijdrage hierin wilde leveren, zodat eindelijk tot 
vervanging kon worden overgegaan. 
 
Oktober: 
Vanaf 1 oktober is de wisselexpositie op de deel gevuld met een gepaste expositie over de schaatshistorie. Verzamelaar  
Peter Bloemendaal heeft tal van voorwerpen uit zijn collectie meegenomen. 
Vanaf 2017 kent het Boerderijmuseum niet langer een Gelderse Museumdag, maar een eigen Oldebroeker Dag. Ook in 
2018 is dit evenement weer op 27 oktober gehouden. Attracties waren dit keer o.a. ritten met de vereniging “Keep them 
Rolling (militaire voertuigen uit Wereldoorlog 2). 
Een show met radiografisch bestuurbare vliegtuigen en drones.  
In de Schutstal waren er de taxatierondes van antiek en curiosa en tussen alle activiteiten door op het terrein verschenen 
regelmatig een prachtige stoet van kinderwagens met bestuurders in klederdracht daterend uit grofweg de periode 1850 tot 
1950. Een schitterende mobiele tentoonstelling, die prachtig paste in ons eigen erfgoed. Op de deel werd een gesponsorde 
broodmaaltijd aangeboden.  
In de vier dagen voor onze Boerendag is dankzij een op het laatste moment verkregen financiële tegemoetkoming van de 
Rotary Elburg/Oldebroek de zgn. Rotary Kidsweek gehouden. Deze financiële injectie van hun is ook nog gegarandeerd voor 
de komende twee jaar. Met Oud Hollandse spelletjes op de dinsdag, een “beestenboel” op woensdag, op donderdag de focus 
op wat granen betekent voor mensen met natuurlijk het malen van meel en uiteindelijk tot slot pannenkoeken bakken en op 
vrijdag een Paddenstoelendag met een speurtocht en het zelf schilderen van eigengemaakte paddenstoelen.  
In het bestuur is ons definitieve privacy reglement vastgesteld.                            Beestenboel 
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November: 
Op 1 november was er direct sprake van een belangrijke gebeurtenis. Na diverse schriftelijke verzoeken daartoe had wethouder Bergkamp van de gemeente 
Oldebroek tijd gevonden om met het Dagelijks Bestuur van gedachten te wisselen over een aantal onderwerpen. Aangegeven is, dat wij voor 2020 opnieuw 
een beroep willen doen op gemeentelijke subsidie. Onze salariskosten stijgen, een huurverhoging van 10% voor 2019 staat ons te wacht en de terugloop van 

bezoekers betekent automatisch lagere inkomsten. Een concreet verzoek om bijvoorbeeld financiën vrij te maken voor een 
professionele kracht bij het museum heeft weinig kans van slagen, aldus de wethouder. Hij gaf aan, dat de middelen bij de 
gemeente steeds schaarser worden en hij adviseerde ons dan ook elders fondsen aan te boren om kapitaal te verwerven. 
Ook samenwerking in het Toeristisch Platform Oldebroek moet, aldus wethouder Bergkamp, voor alle partijen een win-win 
situatie gaan opleveren in de toekomst en hij adviseerde dan ook hier actief op in te zetten. 
Twee dagen later was daar alweer het einde van het seizoen voor de vrijwilligers. Een terugblik op wat er zoal gepasseerd is 
en een blik op de nabije toekomst van 2019.       
Ook in deze maand was een belangrijk optreden van onze Klederdracht in de Oranjehof te 
Elspeet waar een Boerenbruiloft werd nagespeeld.  
Een behoorlijke klus, die de nodige voorbereiding van de groep en de “speaker” Rein 

Lotterman vergde.    
Jan en Jannie van de Poll zijn voor de wet getrouwd.    Voorzitter Nicolet Hoorn krijgt de Rabocheque overhandigt  

 
December: 
Op 15 december was traditiegetrouw ons laatste evenement van het jaar: het Kerstconcert. Dit jaar waren er zelfs twee 
concerten. Op beide concerten speelde het gitaarensemble Kithara. Op het middagconcert was er de samenwerking met bariton Zwier van der Weerd uit 
Oene en op het avondconcert begeleidde Marinus ten Napel het Urker Mannenduo. Ook nu weer was de belangstelling overweldigend. Voor het 
avondconcert waren de kaarten in een mum van tijd uitverkocht. Het middagconcert had een goede stoelbezetting. Financieel gezien waren de concerten 
kosten- dekkend, dankzij  sponsorgelden van de plaatselijke middenstand. De organisatie hiervan vraagt echter steeds meer capaciteit en de roep om nieuwe 
vrijwilligers in het organisatie comité is groot.  Misschien kan daar in 2019 aandacht aan besteed worden. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kithara       Het Urker Mannenduo    Zwier van der Weerd. 
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9. Conclusie: 
Terugkijkend op het jaar 2018 kan geconcludeerd worden, dat we weer grote inspanningen hebben geleverd om het Boerderijmuseum draaiende 
te houden. Te denken valt dan aan het bemensen van de balie met vrijwilligers. Altijd een hele klus om rond te krijgen. Ook de nodige vrijwilligers 
vinden, die tijdens de evenementen hun bijdragen willen leveren, zodat alles prettig verloopt. Maar ook is er een belangrijke rol voor het  
secretariaat, waarbij de dames allerlei zaken, die zich voordoen zo goed mogelijk proberen op te lossen. Een bestuur, dat waar mogelijk de 
kosten zo laag mogelijk houdt en tegelijkertijd zich heel veel inspanningen getroost om waar mogelijk extra gelden te genereren om de 
onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, maar ook gelden innovatief te besteden aan zaken, die het museum alleen maar beter kunnen 
maken. Kortom een echt “mensenbedrijf” en dat is dus alleen maar mogelijk met onze onvolprezen groep vrijwilligers. Hulde daarvoor. 
 
Net als vorig jaar bestaat er zorg over de terugloop van vrijwilligers, die meestal op grond van leeftijd noodgedwongen moeten afhaken en waar 
helaas maar mondjesmaat aan mensen voor terugkomen. Gelukkig hebben we aan het eind van het jaar een voorzichtige kentering 
waargenomen. Spontaan zijn er nog altijd mensen, die zich aanmelden voor werkzaamheden op het museum. Pogingen om jongeren te 
interesseren voor ons Boerderijmuseum is helaas nog marginaal. Ook het aantrekken van nieuwe bestuursleden is een moeizaam proces. 
 
Zorg bestaat ook bij het Bestuur om een financieel gezond Boerderijmuseum te kunnen blijven runnen. Voor 2020 zal een nieuw verzoek aan de 
gemeente moeten worden gericht om subsidie voor de exploitatie van ons museum te vragen. Zeker is dat vóór 1 juni 2019 een nieuw 
beleidsplan bij het subsidieverzoek toegevoegd moet worden om in ieder geval ook in 2020 een beroep te kunnen doen op een financiële 
bijdrage.  
 
Het kan niet genoeg gezegd worden ons belangrijkste kapitaal zijn onze vrijwilligers en vaste medewerkers. Zonder hen zou het 
Boerderijmuseum “De Bovenstreek” geen bestaansrecht hebben. Heel veel dank daarvoor en we spreken de hoop uit, dat de inzet in 2019 op 
dezelfde voet voortgang zal blijven vinden als in 2018.  
 
April 2019, 
Het Algemeen Bestuur. 
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BIJLAGE 1  

              

     Boerderijmuseum "De Bovenstreek" Oldebroek    

     Staat van baten en lasten 2018      
Inkomsten      Uitgaven      
              
Omschrijving  werkelijk begroting werkelijk begroting Omschrijving  werkelijk begroting werkelijk begroting 

   2017 2018 2018 2019    2017 2018 2018 2019 

              
Subsidie, gemeente Oldebroek  €  19.750   €  19.500  19250 19000  Gebouwen, inventaris   €  32.164   €  35.800   €  35.868   €  36.000  

Giften, donaties vrijwilligers  €  35.463   €  36.000  37437 36000  Collectie en tentoonstellingen   €    5.552   €    9.100   €    8.124   €    9.250  

Fooien    €        272   €        200  447 200  Public relations    €    1.050   €    2.100   €    1.309   €    2.100  

Donaties     €    4.750   €    4.500  4675 4500  Bestuur- en administratiekosten   €    6.668   €    5.600   €    6.857   €    6.250  

Entreegelden/consumpties  €  68.345   €  76.650  74892 76050  Vergoeding vrijwilligers   €  36.468   €  36.000   €  38.717   €  36.000  

Klederdrachtshow, video  €    1.807   €    1.500  1746 1500  Personeelskosten    €  11.082   €  17.800   €  15.418   €  18.200  

Winkelverkoop   €    2.848   €    2.000  2463 2750  Kosten schoonmaken   €    6.103   €    6.200   €    7.407   €    6.350  

Toeslag bijz. uren       Overige personeelskosten   €        866   €        200   €        224   €        200  

Trouwerijen   €    1.250   €    1.000  500 1000  Opleidingskosten vrijwilligers   €        360   €        400   €        290   €        400  

Vrienden van het museum  €        365   €        200  390 200  Educatie     €           -     €           -      
Evenementen, opbr. erfhuis  €    2.049   €    2.050   1300  Inkoop consumpties   €  20.006   €  20.000   €  15.165   €  20.000  

Sponsoring evenementen  €    3.819   €    2.000  4175 2500  Inkoop winkelartikelen   €    1.426   €    1.500   €    1.760   €    1.500  

Verhuur kramen e.d.  €        958   €        750  654 750  Evenementen       
Rente    €            5   2   Reservering onderhoud collectie     

Tekort     €    3.550   5200 
 Div. kosten, evenementen, 
kraamhuur   €  12.902   €  12.000   €  12.203   €  11.500  

        Oude ambachten, kramen   €        579   €        600   €        591   €        600  

        Kosten vrijwilligersbijeenkomsten   €    1.515   €    1.600   €    1.912   €    1.600  

        Sprokkelmarkt       

        Onvoorzien     €    1.000    €    1.000  

        Saldo baten/lasten    €    4.940    €        786   

              
Totaal    € 141.681   € 149.900   € 146.631   € 150.950   Totaal     € 141.681  € 149.900   € 146.631   € 150.950  
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Bijlage 2               

     Boerderijmuseum "De Bovenstreek"Oldebroek     

Balans per 31 december 2018            
Activa    2018  2017  Passiva   2018   2017 

               
Materiële vaste activa      Eigen vermogen      
Inventaris en inrichting 536  964   Algemene reserve -4800   -9741  
Collectie (de heer Schut) 4380  5110   Overschot 2018 786 -4014  4941 -4800 

Beveiliging  375 5291 750 6824         

               
Vlottende 
activa        Voorzieningen      

Vorderingen   3489  4354  

Egalisatiefonds 
oogstfeest 6000   6000  

        

Onderhoudfonds 
collectie 40000   40000  

Liquide middelen       

Fonds 
energiebezuiniging 520   520  

Kas   195  217   Bestemmingsreserve 4468 50988  1654 48174 

Rabobank rendementsrekening 21005  30000          
Rabobank rekening courant 17938 39138 3843 34060  Kortlopende schulden     

        Overige schulden  944   1864 

               

    47918  45238     47918   45238 

 

        

            

          

            

 


