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1 Inleiding
Sinds 2016 brengt het 
Boerderijmuseum De Bovenstreek
jaarlijks een jaarverslag uit. Dit doen 
we om meerdere redenen. Het is één 
van de voorwaarden van het 
lidmaatschap van de Nederlandse 
Museumvereniging. Bovendien zorgt 
het voor meer publiciteit en 
bekendheid voor ons unieke 
museum. Het levert o.a. meer 
bekendheid op omdat derden via 
onze website het jaarverslag inzien. 
Via het secretariaat kunnen 
vrijwilligers, bestuursleden of andere 
betrokkenen reacties geven. Dit is 
een ontwikkeling die zorgt voor 
betere publiciteit.
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2 Doelstelling
Bij de oprichting van het museum is een 
doelstelling geformuleerd die nog steeds van 
kracht is: ’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. Omdat het museum de vele 
vrijwilligers en de bezoekers bij elkaar brengt 
vervult het museum ook een sociale rol in de 
gemeenschap van de gemeente Oldebroek. Deze 
sociale functie en onze doelstelling wordt door de 
gemeente Oldebroek erkend en wij zien de 
continuering van de jaarlijkse subsidie voor het jaar 
2022 en verder dan ook met vertrouwen tegemoet.
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3 Organisatie
Onze organisatie is een stichting met 
eigen statuten en staat ingeschreven 
in het register van de Kamer van 
Koophandel. Het dagelijks bestuur 
(voorzitter, secretaris en 
penningmeester) stuurt 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.
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4 Bestuur
In 2021 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

• Cor Sellis
secretaris

• Ria Meijboom
vice-voorzitter en aanspreekpunt collectiebeheer, vrijwilligers en inrichtingscommissie

• Ben Kanis
aanspreekpunt educatie

• Jan van Ommen
aanspreekpunt public relations

• Henk van de Werfhorst
aanspreekpunt technische zaken
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5 Vast personeel
Boerderijmuseum ’De Bovenstreek’ heeft een beperkt aantal 
betaalde personeelsleden in dienst. In 2021 was dit 
omgerekend 0,7 fte verdeeld over drie personen. Wel was er 
sprake van enkele personeelswisselingen. Erika Bakker en Alice 
van Beek werkten als secretariaatsmedewerkers en sinds 
augustus verving Jeanette van den Bosch Alice van Beek. 
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd 
het dienstverband van interieurverzorgster Jannie van Olst 
beëindigd. Angela van Tongeren heeft de taken van Jannie van 
Olst overgenomen. Door een goede begeleiding is de 
opvolging van de dienstverbanden en de overdracht van taken 
geruisloos verlopen. De secretariaatsmedewerkers bemensen 
de telefoon en helpen waar nodig de vrijwilligers als vraagbaak 
of springen bij. Daarnaast zorgen zij voor allerlei 
administratieve zaken. Zij maken een planning voor wat betreft 
de bezoekers van scholen, particulieren en bijvoorbeeld 
verzorgingstehuizen en doen de inkoopwerkzaamheden. De 
taak van de interieurverzorger is vooral om de openbare 
ruimten schoon te houden.
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6 Vrijwilligers
Na een tweede jaar, waarin we rekening moesten 
houden met de coronamaatregelen, is naast het aantal 
bezoekers ook ons bestand van vrijwilligers 
teruggelopen. Juist onze vrijwilligers maken het 
mogelijk om het museum financieel draaiend te 
houden. De groep van vrijwilligers bestaat voornamelijk 
uit wat oudere personen. Naast de mutaties tijdens een 
kalenderjaar is met name door de coronapandemie, de 
te nemen maatregelen en de daarmee gepaard gaande 
angst voor besmetting, het aantal vrijwilligers 
teruggelopen. Het vinden van nieuwe vrijwilligers - en 
dan het liefst jongere - wordt voor ons museum elk jaar 
moeilijker. Gelukkig zijn er nog altijd mannen en 
vrouwen die een deel van hun vrije tijd als 
vrijwillig(st)ers actief willen zijn voor het 
Boerderijmuseum. Dat bleek ook uit de enorme inzet 
van de actieve vrijwilligers tijdens de actiedagen en de 
hulp bij de verbouwing van de hooiberg. 

Door nieuwe ontwikkelingen wil het Boerderijmuseum 
het aantrekkelijk maken om nieuwe en het liefst wat 
jongere vrijwilligers te enthousiasmeren om zich als 
vrijwilliger aan te melden. 

Door verschillende taken aan de 
vrijwilligers aan te bieden hopen wij het 
vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken 
voor zowel de jongeren als de wat 
ouderen. Denk hierbij aan de 
onderhoudswerkzaamheden, bezoekers 
ontvangen, verzorgen van de catering, 
het geven van rondleidingen, het toezicht 
houden en het deelnemen aan 
commissies om de activiteiten goed te 
kunnen voorbereiden. 

In 2021 bestond de groep vrijwilligers uit 
90 personen.
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7 Bezoekers
Uit de tabel blijkt duidelijk dat het bezoekersaantal 
door het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande 
maatregelen drastisch is teruggelopen. Net als in 2020 
ondervond het Boerderijmuseum in het jaar 2021 de 
gevolgen van de Coronamaatregelen. Vooral onze 
evenementen (zoals het Schaapscheerdersfeest, de 
Sprokkelmarkt, het Oogstfeest en het Kersconcert) zijn 
belangrijke injecties om bezoekers te trekken maar 
konden helaas niet doorgaan. Ook het nieuwe 
evenement “Boerderijmuseum in Kerstsfeer”, waarvoor 
de Gemeente inmiddels de vergunning had verleend, 
moest op het laatste moment worden afgeblazen door 
de vernieuwde coronamaatregelen. Wanneer deze 
activiteiten geen doorgang kunnen vinden vertaalt dit 
zich uiteraard in de bezoekersaantallen. 

Overzicht van de bezoekersaantallen vanaf 2017

Bezoekers 2017 2018 2019 2020 2021

Volwassenen 7788 7270 6912 1435 1870

Kinderen 2439 2331 2162 398 721

Totaal 10227 9601 9074 1833 2591
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Om het Boerderijmuseum, ook voor de 
toekomst, Coronaproof te maken is in 2021 de 
bestaande hooiberg verbouwd tot de nieuwe 
entree. Tevens is hierin een ruimte gerealiseerd 
voor de medewerkers van het secretariaat. De 
verbouwing van de hooiberg werd mogelijk 
gemaakt door Rijks- en Gemeentelijke 
subsidies. Ondanks het teruglopend aantal 
bezoekers kon het boekjaar 2021 worden 
afgesloten met een gering positief saldo. Het is 
te prijzen dat het enthousiasme van de 
vrijwilligers de boventoon voert boven de 
teleurstellingen van het niet doorgaan van de 
evenementen. 



8 Activiteiten
In 2021 konden een aantal jaarlijkse terugkerende 
evenementen i.v.m. Corona niet doorgaan. De Open 
Monumentendag (september), de Rotary Kidsweek 
(oktober) en de Oldebroeker Museumdag (oktober) 
konden gelukkig wel doorgaan, zij het in aangepaste 
vorm en rekening houdend met de geldende 
coronamaatregelen.

De Open Monumentendag werd samen met de 
korenmolen De Hoop, de Oudheidkundige vereniging De 
Broeklanden en Yestercar georganiseerd. Het 
Boerderijmuseum hield tijdens deze dag een erfhuis 
waarbij allerlei boerengebruiksvoorwerpen bij opbod 
werden verkocht. De verkoop van antieke sieraden kreeg 
daarbij de meeste publieke aandacht. 

De Rotary Kidsweek in de herfstvakantie (18 t/m 22 
oktober) had als thema “dier en vertier” waarbij de jeugd 
kennis nam van paarden, vogels, bijen, kippen en koeien. 
In deze week kon het Boerderijmuseum 1000 bezoekers 
verwelkomen. De Rotary Kidsweek werd op zaterdag 
afgesloten (23 oktober) met de Oldebroeker
Museumdag met tal van activiteiten.

Naast deze evenementen werden iedere laatste zaterdag 
van de maand acties gehouden door de vrijwilligers. Deze 
maandelijkse acties werden in samenspraak met het 
secretariaat bedacht. Naast de (kas)opbrengsten voor het 
Boerderijmuseum dienden deze acties meerdere doelen. 
Door regelmatig de maandelijkse acties in de regionale 
pers aan te kondigen, een verdienste van onze PR-man
Jan van Ommen, bleef het Boerderijmuseum in beeld bij 
de Oldebroeker bevolking. Dit zorgde weer voor het 
verbinden van vrijwilligers onderling en het verbinden van 
de inwoners met het Boerderijmuseum. Het doet goed te 
constateren dat de vrijwilligers en de burgers het 
Boerderijmuseum niet in de steek hebben gelaten maar 
het museum een warm hart toedragen. Hieruit blijkt dat 
de verbinding met en het omzien naar elkaar niet alleen 
maar loze woorden zijn uit ons beleidsplan. Daar hebben 
wij op deze wijze met de beperkte mogelijkheden die de 
coronamaatregelen ons boden toch gevolg aan kunnen 
geven.
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Om het museum voor de toekomst Coronaproof te 
maken werd de vijfroedige hooiberg op het terrein 
verbouwd tot de nieuwe entree en kantoor voor 
onze secretariaatsmedewerksters. Omdat het 
museum niet over de nodige financiële middelen 
beschikt hebben wij een beroep gedaan op de 
landelijke en gemeentelijke regelingen om aan de 
benodigde financiën te komen. En met succes. Er 
werd een subsidie toegekend uit de extra 
rijksmiddelen voor de lokale cultuur van de 
gemeente Oldebroek en uit het Kickstart 
Cultuurfonds. 

Door een gift van de Rotary Elburg-Oldebroek 
werd het mogelijk om drie schilderijen van schilder 
Jos Lussenburg aan te schaffen. Deze schilderijen 
geven een goed beeld van het boerderijleven van 
een eeuw geleden en van de personen die er 
woonden. Omdat de schilderijen goed bij het 
interieur van het Boerderijmuseum passen hebben 
deze een prominente plaats in de Schutstal 
gekregen.

Het grootste evenement van het Museumboerderij, 
het jaarlijkse Oogstfeest in augustus, werd voorbereid 
en de gemeente Oldebroek verleende vergunning om 
dit feest op 14 augustus door te laten. Echter de 
nieuwste coronamaatregelen gooiden roet in het eten 
en voor het tweede jaar moest dit feest worden 
gecanceld. 

Nadat de regels later werden versoepeld leek niets het 
organiseren van het nieuw te introduceren evenement 
“Boerderijmuseum in wintersfeer” in de weg te staan. 
Groot was de teleurstelling toen door de Omikron
variant Nederland in lockdown ging. 

Wederom waren alle inspanningen van de vrijwilligers 
om een mooi feest te organiseren voor niets geweest.
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9 Positief saldo
Ondanks dat er veel evenementen niet door 
konden gaan kon onze penningmeester het 
boekjaar 2021 toch met een positief saldo 
afsluiten.

De tomeloze inzet van onze vrijwilligers voor 
en tijdens de maandelijkse actiedagen 
hebben hieraan zeker bijgedragen. Natuurlijk 
waren de noodzakelijke subsidies van de 
gemeente Oldebroek, het Kickstart 
Cultuurfonds, en het rijk, zoals onder andere 
(NOW en TVL), hierbij van cruciaal belang. 
Ook de steun van de inwoners en de 
ondernemers van de gemeente Oldebroek 
was hartverwarmend en droeg bij tot dit 
resultaat. 
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10 Conclusie
Het jaar 2021 was het tweede jaar waarbij 
het coronavirus duidelijk haar sporen drukte 
op het aantal bezoekers van het 
Boerderijmuseum. Niet alleen ons museum 
maar de hele culturele sector heeft de 
negatieve gevolgen ondervonden. Toch is het 
bemoedigend dat het Boerderijmuseum 
veerkracht heeft. Dat is voornamelijk te 
danken aan de betrokkenheid en de inzet van 
onze vrijwilligers. 

Door deze inzet, ook van de gemeente 
Oldebroek en hun inwoners en ondernemers, 
is het cultureel erfgoed van Oldebroek en 
omstreken in stand gebleven. Wij willen daar 
iedereen die daar aan hebben meegewerkt 
hartelijk danken.
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Bijlage 1: Balans per 31 december 2021
Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020
Materiële vaste activa Eigen vermogen
Verbouwing hooiberg € 62.893 Algemene reserve € 4.743 €148 
Inventaris en inrichting €2 € 2 Overschot 2021 € 4.374 €4.595 
Collectie (de heer Schut) € 2.190 € 2.920 €9.117 €4.743 
Beveiliging €1 € 1 

€65.086 € 2.923 Voorzieningen
Egalisatiefonds oogstfeest € 6.000 €6.000 

Vlottende activa Subsidies verbouwing €82.000 
Vorderingen €15.044 € 1.910 Onderhoudfonds collectie €40.000 € 40.000 

Fonds energiebezuiniging € 520 €520 
Liquide middelen Bestemmingsreserve €20.541 € 23.626 
Kas €490 € 144 €149.061 € 70.146 
Rabobank rendementsrekening €71.000 €42.004 
Rabobank rekening courant € 9.313 €28.586 Kortlopende schulden

€80.803 €70.734 
Overige schulden €2.755 €678 

€ 160.933 €75.567 €160.933 € 75.567
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Bijlage 2: Staat van baten en lasten 2021
Inkomsten Uitgaven
Omschrijving werkelijk begroting werkelijk begroting Omschrijving werkelijk begroting werkelijk begroting

2020 2021 2021 2022 2020 2021 2021 2022
Subsidie, gemeente Oldebroek € 20.037 € 19.000 € 19.921 € 19.000 Gebouwen, inventaris €42.611 €38.622 €31.873 €39.395 
Giften, donaties vrijwilligers € 19.301 € 38.000 € 22.452 € 38.000 Collectie en tentoonstelingen € 5.687 €9.845 €3.859 €9.920 
Fooien €294 €855 Public relations € 1.681 €1.520 €1.107 €1.520 
Donaties €5.269 €4.500 €6.193 €4.500 Bestuur- en administratiekosten € 8.301 €7.392 €6.890 €7.525 
Entreegelden/consumpties € 20.957 € 78.000 € 38.254 € 78.000 Vergoeding vrijwilligers €19.358 €38.000 €23.138 €38.000 
Klederdrachtshow, video €329 €1.500 €320 €1.500 Personeelskosten €12.688 €16.041 €13.609 €16.362 
Winkelverkoop €1.651 €2.750 €3.215 €2.750 Kosten schoonmaken € 7.035 €7.706 €6.353 €7.860 
Toeslag bijz. uren Overige personeelskosten € 829 €200 €619 €200 
Trouwerijen €1.000 €1.000 €333 €1.000 Opleidingskosten vrijwilligers € - €416 €424 
Vrienden van het museum €375 €400 €195 €400 Educatie
Evenementen, opbr. erfhuis €1.300 €956 €1.300 Inkoop consumpties € 6.218 €20.000 €15.806 €20.000 
Sponsoring evenementen €2.425 €4.000 €3.775 €4.000 Inkoop winkelartikelen € 413 €1.500 €856 €1.500 
Verhuur kramen e.d. €- €750 € - €750 Evenementen
Rente € 4 €4 Reservering onderhoud collectie
Provincie Gelderland € 15.000 € - Div.kosten, evenementen, kraamhuur € 1.072 €11.500 €1.225 €11.500 
Mondriaanfonds €7.000 € - Oude ambachten, kramen € - €600 € - €600 
Rijksuitk. NOW €5.664 €9.264 Kosten vrijwilligersbijeenkomsten € 290 €1.600 €163 €1.600 
Rijksuitk. TVL €7.772 €4.135 Sprokkelmarkt
Rijksuitk. TOGS €4.000 € - Onvoorzien €1.000 €1.000 
Gemeente Oldebroek €7.000 € - Reservering 75 jaar bevrijding € 1.800 € -
Viering bevrijding gemeente/prov. €1.500 € - Reservering extra subsidie Gemeente € 7.000 € -

Saldo baten/lasten € 4.595 €4.374 
Tekort €4.742 €6.206

Totaal €119.578 €155.942 €109.872 €157.406 Totaal €119.578 €155.942 €109.872 €157.406 
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Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’
Bovenstraatweg 10A
8096 PE Oldebroek
Telefoon: 0525 – 63 14 57
E-mail: info@boerderijmuseum.nl
www.boerderijmuseum.nl
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