Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg –
a serious pleasure
(Amerikaanse kunstcriticus Robert Rosenblum)

Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van
winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en
haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert,
documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie,
educatie en genoegen.(ICOM, 2006)
en
Musea zijn van waarde: voor de samenleving, voor mensen. Dit rapport is het
resultaat van een zoektocht naar wat musea van betekenis maakt. De vele
gesprekken met directies en medewerkers uit de sector maakten de
commissie duidelijk dat musea knooppunten zijn van cultuur en geschiedenis,
kennis(overdracht), innovatie en economische ontwikkeling. Musea zoeken
meer dan ooit aansluiting bij wat mensen van nu bezighoudt en boeit. (Musea
voor mensen, Nederlandse Museumvereniging 2014)
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Verantwoording aan de Gemeente Culemborg mbt
subsidiecontract “Activiteiten en prestaties 2016” door het
Elisabeth Weeshuis Museum
Hieronder volgt een verantwoording van de activiteiten en prestaties die
Elisabeth Weeshuis Museum in 2016 ontwikkelde en leverde, zoals
overeengekomen in het gemeentelijk subsidiecontract ofwel de gemeentelijke
beschikking van 2016.
1. Algemene activiteiten en prestaties 2016


In 2013 en in de eerste drie maanden van 2014 was het museum gesloten in
verband met een grootscheepse vernieuwing van de vaste presentatie. Op 24
mei 2014 werd het museum in aanwezigheid van de burgemeester en een
gedeputeerde geopend. In 2015 en 2016 bouwde het museum succesvol voort
op de stevige nieuwe basis en organiseerde tal van activiteiten, zoals
tentoonstellingen.
Tentoonstellingen



Het museum organiseerde in 2016 vier tentoonstellingen:
1. Van 28 november 2015 t/m 28 maart 2016 - Maandag Waschdag
Een tentoonstelling over de was thuis en in het Elisabeth Weeshuis, in
de tijd van vóór de wasmachine.
De maandag is tot halverwege
de vorige eeuw de dag voor de
was. Na het wekelijkse bad op
zaterdag en de daaropvolgende
rustdag, staat maandagochtend
het vuile goed klaar. Voor dag
en dauw beginnen de vrouwen
met het zware werk.
Of er nu voor een gezin of voor
een weeshuis gewassen moest
worden, alles ging tot de komst
van de wasmachine met de
hand: weken en bleken, grote
ketels op het vuur voor de
kookwas, wringen en drogen op
zolder of buiten, wapperend aan
lange lijnen. De tentoonstelling
Maandag waschdag liet de vijf
stappen van het wasproces zien
en gaf een beeld van vier
eeuwen wassen in het Elisabeth
Weeshuis.
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Opening in combinatie met muziek en theater
Ook nu weer was de opening van de tentoonstelling openbaar toegankelijk.
Het museum werkte samen met het slagwerkduo Peter Elbertse en Bartho
Staalman. Tevens verzorgden de slagwerkers, die speelden op teil en
wasbord, de muzikale omlijsting van de hilarische theatrale act: Buurvrouw en
Buurvrouw en de Witte Was van Theaternetwerk Surpluus. Er was na afloop
zeer veel lof voor het korte theaterstuk, een parodie op het befaamde tv-duo
Buurman en Buurman. Scenario en spelbegeleiding: Robbert Baars, spel:
Linda Kleverlaan, Berthilde Wolters.
2. Van 7 april 2016 t/m 17 mei 2016 - Meesterwerken
Leerlingen Lek en Linge toonden 'meesterwerken' in het museum
Wie benieuwd was naar de Rembrandts en Banksy's van morgen, ging van 7
april tot en met 17 mei in het Elisabeth Weeshuis Museum naar de
tentoonstelling Meesterwerken. Tijdens deze zesde editie van de Lek en Linge
Biënnale in het museum toonden enkele tientallen examenleerlingen hun werk
op de sfeervolle museumzolder.
Openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge is CultuurProfielSchool
en dat merk je aan alles, dus ook het vak tekenen is belangrijk. Hoewel het
voor de bovenbouwleerlingen om een keuzevak gaat, is de animo al jaren
onverminderd groot. In deze tijd van veel visualisatie, wordt het vak tekenen
steeds belangrijker. Het is voor leerlingen een goede vorm om emoties te
uiten. En dat lukte ze goed.
De vmbo-leerlingen werkten met het thema Het kan anders!, op de havo was
dat Binnenstebuiten terwijl vwo-leerlingen zelf een keuze maakten uit hun
productie tijdens het examenjaar. Op de expositie iwas veel mixed media te
zien of werk dat fotografie als basis heeft.
Het museum bood de leerlingen graag een podium, zodat zij kunnen laten zien
welke hoge kwaliteit zij in artistiek opzicht in huis hebben, en zodat een
breder publiek, buiten familie en vrienden, hiervan ook kan genieten.
3. Van 28 mei 2016 t/m 11 september 2016 – Point of View
Een tentoonstelling, een routeboekje voor kinderen en een website
met foto-verhalen voor en door vluchtelingen en stadsbewoners.
Zie jij wat ik zie? Deze vraag stond centraal in het fotografieproject van Karijn
Kakebeeke, waarin Culemborgse vluchtelingen en buurtgenoten elkaar beter
leerden kennen. Deelnemers onderzochten het vraagstuk door zelf foto’s te
maken van hun directe omgeving. Na afloop werden de foto’s met de
bijbehorende verhalen van de deelnemers geëxposeerd in het Elisabeth
Weeshuis Museum.
Bij de tentoonstelling werden ook een interactieve website, een routeboekje
voor kinderen vanaf 8 jaar en hun (groot)ouders en wifi in alle museumzalen
gerealiseerd met steun van de Stichting DOEN, de Stichting Picture Bridge
Foundation en Driebit (websitebouwer). Op de interactieve website
ziejijwatikzie.nl kunnen bezoekers foto’s en verhalen up-loaden. Om dat direct
in het museum te kunnen doen met de opdrachten en vragen in het
routeboekje is er nu in alle museumzalen gratis wifi. De website wordt nog
steeds gebruikt en het museum zal er indien mogelijk educatieve projecten
aan koppelen.

3

4. Van 2 oktober 2016 t/m 2 april 2017 - Lang leve Gispen – een leven lang
Gispen!
Een tentoonstelling over 100 jaar Gispen en wat het Culemborgse
meubelbedrijf zo bijzonder maakt.
In de expositie worden zowel de sociale kant van het bedrijf als de activiteiten
die de medewerkers samen ondernamen belicht. Er zijn verhalen van (oud)personeelsleden te beluisteren en uiteraard ook Gispen-meubelen te zien. In
december 2016 heeft de historische vereniging van Culemborg Voet van
Oudheusden een Voetnoot rond het thema uitgegeven.
Theaterwandeling De Geest van Gispen
Bij de tentoonstelling organiseert het museum een theaterwandeling met vijf
scènes, die worden opgevoerd in en om het museum en elk circa 10 minuten
duren. Theater geeft de mogelijkheid een onderwerp op een verrassende
manier te belichten of uit te diepen. De voorstelling gaat onder meer over de
dilemma’s die speelden in de Tweede Wereldoorlog en het sociale vangnet dat
Gispen was voor medewerkers die niet meer helemaal mee konden komen.
De geest van Gispen vindt plaats op zaterdag en zondag 1 en 2 april 2017.
Scenario: Roland van den Bergh en regie: Theaterjuf Sandra van Wijk, i.s.m.
spelers Theaterjuf.
Samenwerking
Ook Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam stond van 10 september
2016 tot 26 februari 2017 stil bij het eeuwfeest van Gispen met de
tentoonstelling Gispen Specials – De klant is koning. Het Elisabeth Weeshuis
Museum werkte samen met Boijmans Van Beuningen in de communicatie over
de tentoonstellingen.
Op vertoon van een entreekaart van Museum Boijmans van Beuningen kregen
bezoekers in Culemborg korting op de entree van het Elisabeth Weeshuis
Museum en vice versa.

4

Beide tentoonstellingen kwamen tot stand in samenwerking met de Stichting
Gispen Collectie.
Bezoek


Het museum is ruim 36 uur per week open van dinsdag t/m zondag van 11.00
u – 17.00 u. Op aanvraag kan het museum ook op maandag bezocht worden.



Het museum verzorgde in 2016 67 rondleidingen (2015 35) voor groepen
volwassenen. Dit is dus exclusief de opvang en het rondleiden van
basisschoolkinderen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het kader
van educatieve projecten en de Brede School.



Het museum verzorgde daarnaast 6 rondleidingen voor vluchtelingen en
personen die deelnemen aan een taalcursus Nederlands (inburgering).



Het museum verzorgde in 2015 4 keer het DOE-MEE-ATELIER in de
schoolvakanties.
A] In februari konden kinderen en (groot)ouders knijperknutselen:
Leef mee met de kinderen van het Elisabeth Weeshuis. Benieuwd hoe je
schone kleren kreeg voordat er wasmachines en drogers bestonden? Kijk dan
rond in de tentoonstelling ‘Maandag Waschdag’ op de weeshuiszolder. Hang je
zelf geschreven of getekende herinnering, verhaal of idee aan onze ‘Waslijn
Vol Schone Verhalen’. Of schuif aan bij onze knutseltafel en maak je eigen
kunstwerk van… wasknijpers!

B] Het Doe-mee-atelier in de aprilvakantie stond in het teken van LEEF!
Kinderen van 6 tot 12 jaar waren welkom op zondag 10 april om mee te gaan
op ontdekkingstocht in het weeshuismuseum. Wat aten de kinderen van het
Elisabeth Weeshuis? En hoe gezond was dat eigenlijk? In een
boodschappenmand verzamelden ze ingrediënten waarmee ze gingen koken.
Gezonde én lekkere hapjes, die ze natuurlijk ook mochten opeten.
In het kader van de samenwerking tussen Theater De Fransche School,
Bibliotheek Culemborg, BinnenwaardCulemborg, het Elisabeth Weeshuis
Museum en de Volksuniversiteit West Betuwe organiseerde het
weeshuismuseum een speciale editie van het Doe-Mee-Atelier binnen het
project LEEF! Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 april stond Culemborg
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namelijk in het teken van LEEF! - ook als er kanker in je leven komt. Vitaliteit,
gezondheid, bewegen en alle andere dingen die het leven mooi maken
stonden centraal.
C] Het Doe-mee-atelier in de zomervakantie stond in het teken van de
tentoonstelling Point of View. Fotografe Karijn Kakebeeke ging met een aantal
kinderen aan de hand van het nieuwe routeboekje de museumzalen door om
vragen en opdrachten op de smartphone te beantwoorden en direct te uploaden naar de website ziejijwatikzie.nl.
D] Het Doe-mee-atelier in de herfstvakantie stond in het teken van de
Gelderse Museumdag.
Allan Karlsson wordt 100 jaar. Op zijn eigen verjaardagsfeest ontsnapt hij uit
het bejaardenhuis en gaat op avontuur. Hij vindt een koffer met geld en
allerlei wonderlijke mensen kruisen zijn pad.
Verhalenverteller van het Jaar Eric Borrias bewerkte de internationale
bestseller De 100- jarige man die uit het raam klom en verdween tot een
wervelende voorstelling voor kinderen. Zijn voorstelling in het Weeshuis was
snel uitverkocht!
De Gelderse Museumdag stond in 2016 in het teken van ‘grenzen’. Een thema
dat goed aansloot bij de avontuurlijke 100-jarige man, die de vertrouwde
omgeving van het bejaardenhuis ontvlucht. Het Elisabeth Weeshuis Museum
was op deze dag te bezoeken voor slechts 1 euro per persoon. Voor bezoekers
van de voorstelling was gratis een speciale museumroute ‘De 10-jarige jongen
of het 10-jarige meisje’ beschikbaar.


In het museum werden in 2016 3 kinderpartijtjes gevierd, die begeleid
werden door Sjanne Emans.



Het museum voert educatieve erfgoedprojecten uit in samenwerking met
lokale onderwijsinstellingen. Het museum verzorgt en ondersteunt deze
projecten. Ook werkte het museum nauw samen met Bibliotheek Rivierenland
in het kader van de Kinderboekenweek. Lucienne Bartels (combinatiefunctionaris) coördineert en ontwikkelt alle activiteiten voor het museum. Ze
stuurt een team van vrijwilligers aan.



Totaal aantal bezoekers in 2015: 10.217. In 2016 waren dat er 12.359, wat
een stijging betekent van ruim 2000 bezoekers. Nog even een overzicht:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:


totaal 8684
totaal 8962
gesloten
totaal 10.443 in 9 mnd (incl.LekArt 1420 bezoekers)
totaal 10.217 (geen LekArt)
totaal 12.359 (geen LekArt)

Educatie

Taken:
Coördinatie en uitvoering van de erfgoedlessen voor de Brede School
Culemborg (BSC) en overige scholen.
Publieksactiviteiten voor kinderen en gezinnen.
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Team Educatie:
Lucienne Bartels Coördinator/docent | Jaap de Klijne Vrijwilliger Barbarakerk
Lieneke Westerink Docent | Gert Vleugel Vrijwilliger Barbarakerk
Rina Kemler - Vrijwilliger museum
Joop Bartelds - Vrijwilliger museum
Leny Jansen - Vrijwilliger museum
Sjanne Emans – Docent in opleiding / Vrijwilliger museum
Alda van der Velde - Vrijwilliger museum
Hans Schuts – Vrijwilliger museum
Cultuurlijn BSC:
Het museum levert een combinatiefunctionaris erfgoed voor de Brede School
Culemborg. Lucienne Bartels gaf in 2016 samen met Lieneke Westerink
erfgoedlessen in de Cultuurlijn: de doorlopende leerlijn cultuuronderwijs voor
basisscholen binnen de Brede School Culemborg. Een samenwerkingsverband
van museum, Bibliotheek Rivierenland, Kunsteducatie Culemborg (KEC),
onafhankelijke cultuurdocenten en Steunpunt Natuur- en Milieueducatie
Culemborg. Voor elke jaargroep is er een samenhangend lespakket bestaande
uit verschillende cultuurdisciplines. Voor de erfgoedlessen binnen deze leerlijn
was een geoormerkt budget van 12.500 euro beschikbaar. De lessen zijn
gratis voor de deelnemende Culemborgse basisscholen.
De erfgoedlessen binnen de Cultuurlijn:
Groep| Duur | Museumles | Locatie | Materiaal | inzet
1 en 2 | Museumjas | 0,75 | Museum | Digitaal lespakket + materialenkoffer |
Docent + vrijwilliger
3 en 4 | Willie | 1,25 | Museum | Digitaal pakket | Docent + vrijwilliger
5 en 6 | Dirk | 1,5 | Binnenstad | Digitaal lespakket + lestas | Docent +
vrijwilliger
7 en 8 | Beeldenstorm | 1,75 | Museum/kerk | Digitaal pakket | Docent+2
vrijwilligers
8 | WOII | 1 | Introles | Op school | Docent
8 | WOII | 1,5 | Binnenstad | Digitaal pakket | Docent + vrijwilliger
Voor het naschoolse programma in de Brede School Culemborg zijn twee
naschoolse erfgoedcursussen ontwikkeld: de Museumclub (groep 3, 4 en 5) en
de Geschiedenisclub (groep 6, 7 en 8). Beide cursussen bestaan standaard uit
6 of 7 lessen in het Elisabeth Weeshuis.
In 2016 werd uit bovenstaand aanbod afgenomen:
7 x Museumjas
8 x Willie het weeskind
14 x Dirk
12 x Beeldenstorm
10 x WOII
1 x Museumclub (9 lessen Daltonacademie)
1 x Geschiedenisclub (8 lessen Daltonacademie)
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2 x Geschiedenisclub (9 lessen De Palster)
2 x Geschiedenisclub regulier (14 lessen in het weeshuis)
Verdeling lesuren over de groepen:
Groep 1 en 2: 5,25
Groep 3: 10
Groep 5: 21
Groep 7: 21
Groep 8: 25
Museumclub: 13,5
Geschiedenisclub: 46,5 (waarvan 10,5 + marge voor ontwikkeling)
Totaal lesuren (inclusief marge): 232
Overige educatieactiviteiten 2016 (buiten Brede School)
Reizen in de tijd
Het museum nam met ingang van 2016 deel aan de digitale leerlijn ‘Reizen in
de tijd’. Hiervoor zijn met budget van ‘Reizen in de tijd’ (o.a. vanuit de
provincie) een aantal bezoeklessen ontwikkeld. Deze lessen zijn een
aanpassing van een aantal erfgoedlessen uit de Cultuurlijn. De prijs van de
lessen is kostendekkend en drukt niet op het budget voor de Brede School
Culemborg of op die van het museum.
Groep| Duur | Bezoekles | Locatie | Materiaal | inzet / Prijs
1 en 2 / Museumjas / 0,75 / Museum / Digitaal lespakket / Docent +
Vrijwilliger / 60 euro
3 / Willie het weeskind / 1,25 / Museum / Digitaal lespakket / Docent +
Vrijwilliger / 125 euro
7 en 8 / Beeldenstorm / 1,5 / Museum en kerk / Digitaal lespakket / Docent +
2 vrijwilligers / 125 euro
8 | Kiezen in de oorlog| 1,5 | Binnenstad | Digitaal pakket | Docent +
vrijwilliger / 100 euro
In 2016 werd uit bovenstaand aanbod afgenomen:
1 x Willie
3 x Museumjas
Voortgezet onderwijs:
60 leerlingen KWC (Koningin Wilhelmina College)-kunstroute


Toerisme, samenwerking en evenementen

Het museum pleegt overleg met cultuurhistorische organisaties in Culemborg:
Stichting Kasteeltuin, Museum het Jan van Riebeeckhuis, het Gispen
Museum/Stichting Gispen Collectie, Oudheidkundig Genootschap Voet van
Oudheusden, Stadsgidsen, het theater de Fransche School en de Gelderland
Fabriek. Uiteraard is er tevens een nauwe samenwerking in het huis met
Bibliotheek Rivierenland en de Volksuniversiteit West-Betuwe.
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Zeer waardevol voor het Culemborgse museum is het museale kenniscentrum
Erfgoed Gelderland, de provinciale ondersteuningsinstelling voor
erfgoedorganisaties. Regelmatig consulteert het museum de adviseurs van het
kenniscentrum met vragen over de inrichting van het depot, registratie,
vrijwilligersmanagement, klantvriendelijkheid, veiligheid, kinderen in het
museum, werven van nieuwe doelgroepen, etc.
Als lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland ontwikkelde het Elisabeth
Weeshuis Museum een aantal innovatieve toepassingen om de beleving van
cultuurhistorie in Gelderland te verdiepen en te vernieuwen. Als titel heeft dit
project meegekregen: Beleef mijn Gelderland! Belangrijk is onze deelname
aan CollectieGelderland. Op de website zijn momenteel 602.277 voorwerpen
te zien van musea, historische verenigingen, archieven en bibliotheken uit
Gelderland.
Ook heeft het museum regelmatig contact met andere kleine musea in
provincie en regio, bijvoorbeeld in het veiligheidsnetwerk en om gezamenlijk
de communicatie voor de regio vorm te geven.
Het museum neemt sinds 2015 deel aan Museum voor 1 dag, een bijzondere
vorm van museumbezoek. Het laat de bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen, die niet meer in staat zijn om naar de musea toe te gaan,
in eigen huis kennis maken met de collectie van musea. Deze groep bewoners
heeft wel belangstelling voor kunst en cultuur, maar durft, kan of wil niet
meer naar musea. De fysieke en/of mentale belasting is voor hen te groot.
Een verhalenverteller (vrijwilliger van Mv1D) bezoekt met een kist vol museale
voorwerpen tehuizen in en om Utrecht. In deze kist zit ook een voorwerp van
het Elisabeth Weeshuis Museum.
Binnen dit project wordt op verschillende manieren rekening gehouden met de
specifieke behoeften en mogelijkheden van deze groep. De verhalen en de
objecten uit de musea staan centraal en zijn speciaal geselecteerd voor deze
doelgroep. Ze roepen herinneringen op aan een tijd waarin ze midden in de
maatschappij stonden, dit vergroot het zelfvertrouwen en heeft een positief
effect op het zelfbeeld. Het bewust en structureel stimuleren om de
herinneringen op te roepen uit het verleden wordt reminiscentie genoemd.
Maar Museum Voor 1 Dag is geen reminiscentieproject. Wij maken wel gebruik
van de werkwijze, maar reminiscentie is hier niet het doel, maar een middel
om aansluiting te vinden bij de doelgroep. Vanuit dit vertrekpunt is het soms
makkelijker om de bewoners nieuwsgierig te maken naar nieuwe verhalen,
nieuwe informatie, onbekende objecten en moderne kunst.



Het museum levert een bijdrage aan diverse culturele evenementen in
de stad en op nationaal niveau.
1. Langste sjaal 24 februari - voor de bewoners van de Elisabethhof
In mei 2015 gaf Indy – de jongste Culemborgse die kan breien – in het
museum het startsein voor het breien van ‘De Langste sjaal’, waar de
daaropvolgende maanden ruim 200 museumbezoekers aan deelnamen.
Gezamenlijk breiden ze een kleurrijke sjaal, die begin 2016 ruim 2 m lang
was.
In december 2016 nam het museum de volgende stap. Het wilde voor de sjaal
een zinnige bestemming vinden om ‘te verwarmen’. Als reactie op een oproep
van het museum nomineerden Culemborgers diverse organisaties om deze
met de Langste Sjaal extra aandacht en warmte te geven. Uit de nominaties
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koos het museumbestuur de inzending van Dirry de Boer. Zij nomineerde de
bewoners van de Elisabethof vanwege de verhuizing naar een nieuwe plek.
Letterlijk schreef ze: "Medio januari gaan de bewoners van de Elisabethhof
verhuizen naar de rand van Culemborg (Parijsch). Voor alle bewoners is dit
een heel erg moeilijk moment, want ze zijn erg gehecht aan hun mooie plek
aan één van de Dreven en ze zijn bijna allemaal al op zeer hoge leeftijd. Ze
hadden nooit verwacht dat ze op deze leeftijd nog een keer moesten
verhuizen. Ik bewonder vooral hun moedige instelling en de meesten proberen
er het positieve van in te zien, maar ze verdienen veel warmte en aandacht in
de vorm van een warme sjaal!” Op woensdag 24 februari was het zover: de
sjaal werd overhandigd aan de bewoners van Elisabethhof. Zij geven de sjaal
dit jaar door. Aan wie en wanneer is op dit moment nog onbekend.
2. Museumweek 16-24 april 2016 – Ons echte goud.
Het Elisabeth Weeshuis Museum heeft zoals ieder jaar deelgenomen aan dit
nationale museumevent. Er werden in het kader van deze week extra gratis
rondleidingen georganiseerd rond het drieluik van Jan Deys, waarbij telkens
de luiken werden gesloten en de prachtige voorstelling van de mannaregen
getoond werd.

3. Weissenbruch wandeling tijdens Open Monumentendag 2016
Het Elisabeth Weeshuis Museum zette naar aanleiding van de tentoonstelling
Jan Weissenbruch – De Vermeer van de 19de eeuw in Teylers Museum in
Haarlem een wandeling uit in Culemborg, die voerde langs acht plekken waar
de schilder rond 1850 schetste. Op deze plekken stonden informatieborden
met het schilderij dat hij in zijn atelier naar de schetsen vervaardigde. Men
kon de route op eigen gelegenheid volgen aan de hand van de gratis folder die
bij de museumbalie verkrijgbaar was.
Mee met Peter Schipper
In oktober en november konden geïnteresseerden bovendien elke week
deelnemen aan een Weissenbruch-wandeling onder leiding van oudconservator van het Elisabeth Weeshuis Museum en Culemborg-kenner Peter
Schipper.
De wandeling kwam tot stand in nauwe samenwerking met Teylers Museum te
Haarlem en Stichting Open Monumentendag Culemborg.
4. Museum virtueel te bekijken via Street View
Het Elisabeth Weeshuis Museum is sinds begin 2016 ook via Street View op
Google Maps te bezoeken. Het Culemborgse bedrijf Aemotion BV maakte voor
het museum gratis een virtuele tour met behulp van 360 graden fotografie.
Het museum is blij met dit cadeau, want het is ervan overtuigd dat als
sitebezoekers de virtuele tour hebben gevolgd, dit juist tot een museumbezoek kan aanzetten. De virtuele tour voert potentiële bezoekers via de
Herenstraat onder de poort door en over het plein het Weeshuis in. Via het
Weescafé in de oude keuken kom je in het museum. De zalen kunnen van alle
kanten worden bekeken dankzij de 360 graden fotografie. Ook de tuin kan
virtueel worden bezocht.
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5. Gratis zondagmiddag rondleidingen elke eerste zondag van de maand
Deze succesvolle gratis rondleiding introduceerde het museum in 2016.
Bezoekers hoeven alleen een kaartje voor het museum te kopen
(Museumkaart en Vrienden gratis) – voor de rondleiding zijn er geen extra
kosten. Tijdens de rondleiding worden de zijluiken van het monumentale
Drieluik van Jan Deijs gesloten.
6. Aanwinst op het plein Elisabeth van Mari Andriessen
Elisabeth werd door Andriessen vereeuwigd om op haar stenen sokkel en in
brons gegoten als ‘beschermvrouwe’ vanaf 1956 te waken over de ‘Elisabeth
Hof’ aan de Van Pallandtdreef. Ze was een cadeau van het gemeentebestuur
aan het College van Protectoren van het Elisabeth Weeshuis, dat dit
bejaardencentrum in 1955 liet bouwen. Maar nu het zorgcomplex na zestig
jaar wordt gesloopt en plaats moet maken voor circa 35 appartementen, zit
haar taak er daar op.
In 2016 verhuisde het beeld naar het plein van het Elisabeth Weeshuis. Het is
net of Andriessen voorzien heeft dat ze ooit op dit plein terecht zou komen.
Goedkeurend en een tikje streng kijkt zij op naar het huis, beslist opgericht in
haar geest.
7. Gelderse Museumdag - 22 oktober –zie Doe-Mee-Atelier
8. Kerst in het Weeshuis Met Glühwein in het Weescafé
Op 17 december was het Elisabeth Weeshuis ’s middags ondergedompeld in
een heerlijke kerstsfeer! In en om Het Weeshuis waren verschillende culturele
activiteiten, van muziek tot toneel, maar ook waren er kramen en was er
wijnverkoop van Elisabeth- en Anthonis-wijnen van de Vrienden van het
museum. In het museum was er ’s middags een voorstelling voor kinderen en
(groot)ouders van de Vlinderfabriek te bewonderen.
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2. Specifieke activiteiten en prestaties 2016
Nieuw museumbestuur, aangetreden in maart 2015

V.l.n.r. Ebbo de Jong, Ellie Tap, Machiel den Besten, Ingrid van Milligen, Sef
Severens.












Ebbo de Jong nam eind 2016 afscheid als bestuursvoorzitter en werd begin
2017 opgevolgd door Claire Vaessen.
Voor de uitvoering van de managementtaken heeft het museumbestuur Nicole
Spaans als directeur aangesteld. Zij is eindverantwoordelijk voor alle museale
activiteiten en de financiën en legt daarover verantwoording af aan het
bestuur.
In het najaar van 2009 heeft het museum Jesse Krol aangetrokken, een
professionele museummedewerker met het diploma HBO Reinwardt Academie
op zak. Hij werkt nauw samen met de directeur en voert diverse
museumtaken zelfstandig uit.
Altijd nog werkzaam (nu als vrijwilliger) bij het museum is Karel Jan
Bongaerts. Hij treedt op als beheerder/gastheer.
ZZP-er Lucienne Bartels is combinatiefunctionaris. Zij heeft de taak educatieve
projecten uit te voeren t.b.v. de Brede School i.s.m. een team van
vrijwilligers. Zij is coördinator van het educatieteam, en wordt geassisteerd
door educatief medewerker Lieneke Westerink (zzp).
ZZP-er Henriett Somlai is beleidsmatig en uitvoerend actief op het terrein van
communicatie/marketing.
Circa 60 vrijwilligers helpen het museum bij de uitvoering van de museale
taken en bij de openstelling van het museum m.n. in het weekeinde.
Het museum bood in 2016 aan 1 stagiaire uit het MBO, een
werkervaringsplaats aan. Voor het MBO is het museum inmiddels een ‘Erkend
Leerbedrijf’. En krijgt als zodanig financiële ondersteuning voor het begeleiden
van stagiaires uit het MBO.
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3. PR resultaten 2016
Elisabeth Weeshuis Museum
Wanneer

Onderwerpen voor pr en publicaties

januari

Publiciteit rond Langste Sjaal actie - draagvlak lokaal

januari

Weeshuismuseum ook virtueel te bezoeken

februari

Achterzijde zijluiken drieluik Jan Deijs zichtbaar - promotie gratis
rondleidingen op de eerste zondag van de maand

februari

Knutselen met knijpers - Doe Mee Atelier

maart

Publiciteit rond Moreelse - landelijk, regionaal, lokaal

maart

Gouden Tip Nationale Museumweek - landelijk, regionaal, lokaal

april

Weescafé onderdeel van weeshuismuseum - lokaal

april

Maak een Museumselfie - Doe Mee Atelier - landelijk, regionaal, lokaal

april

Meesterwerken, expo Lek en Linge - lokaal, nieuwe doelgroep via
leerlingen en via school (ook online)

mei

Point of View - landelijk, regionaal, lokaal

juni

Dag Memorietafel - lokaal regionaal

juli

Gratis rondleidingen - regionaal, lokaal

augustus

Museum trakteert - online ticketverkoop

september

Weissenbruch - landelijk, regionaal, lokaal
Gispen expositie - advertentie in Trouw
Ridders van Geldre - regionaal, lokaal
Schatgraven
Gelderse Museumdag
Verwerving Moreelse - crowdfunding

oktober

november
december

Sinterklaas en Kerst –
Karel Jan staat op film bij Museumvereniging als portret van een vrijwilliger

Online media
Facebook volgers
Twitter
Instagram
Website

Aantal
951
694
101
518
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4. Financiën (resultaat 2016 / begroting 2018, bijlagen 1 en 2)
Ook financieel bezien was 2016 voor het Elisabeth Weeshuis Museum een
goed jaar. Hogere bezoekersaantallen en enkele incidentele meevallers
hebben hieraan bijgedragen. Dit schiep de gelegenheid om reserveringen te
doen voor toekomstige uitgaven en/of investeringen.
Per 1 april 2016 is de bedrijfsvoering van het Weescafé overgenomen door en
voor rekening van het Elisabeth Weeshuis Museum. Uitgangspunt is dat het
Weescafé een belangrijke faciliteit is voor het functioneren van het gehele
Weeshuis en dat de bedrijfsvoering tenminste kostendekkend moet zijn. Deze
laatste doelstelling is in 2016 ruimschoots bereikt. Het resultaat van het
Weescafé is geconsolideerd in het totaalresultaat van het Elisabeth Weeshuis
Museum.
De begroting van 2018 laat zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant
een stijging zien van 3% ten opzichte van 2017. De dekking hiervan wordt
voor een belangrijk deel gevonden in giften, sponsoring en extra inkomsten.
Dit is echter onvoldoende om de stijgende kosten volledig te dekken. De
gemeentelijke subsidie is in 2017 verhoogd ten opzichte van 2016 met 1,5%.
Over de periode 2015 – 2017 lopen we hiermee circa 0,3% achter op de CBSconsumentenindex. De begroting van het Elisabeth Weeshuis Museum stijgt
echter sneller dan deze index. Dit wordt veroorzaakt door de harder groeiende
loonkosten, welke meer dan 50% van de begroting uitmaken. Daarom
verzoeken we de gemeente Culemborg voor 2018 de subsidie te verhogen tot
€ 131.200,-, exclusief de vergoeding voor de brede school activiteiten. Dit is
een verhoging van 4,5% ten opzichte van 2017 en over de periode 2015-2018
een toename van 6%.
In de begroting is niet opgenomen de exploitatie van het Weescafé, aangezien
we van plan zijn deze onder te brengen in een nieuw op te richten entiteit.
Het resultaat van 2016 is hier bijgevoegd, alsmede de begroting 2018.

Opgetekend te Culemborg, 31 maart 2017
Ondertekening:
De penningmeester

De directeur

Sef Severens

Nicole Spaans
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Bijlage 1

Jaarverslag 2016 Balans
Balans 31-12-2016
Activa
Passiva
Verbouwing
Inventaris
Algemene Reserve
Reservering aankopen
Reservering restauratie
Reservering museuminrichting
Reservering vervanging
Voorziening taxaties
Voorziening diversen
Overige voorzieningen
Kas
ABN Amro
Spaarrekeningen
Te vorderen BTW Belastingdienst
Te betalen belastingdienst
Rente Spaarbank
Debiteuren
Crediteuren
Voorraad
Overige schulden
Vooruitbetaalde posten
Diversen

Balans 31-12-2015
Activa
Passiva

5.430
34.386
14.000
2.973
0
3.000
1.579
0
1.285
51.617
20.862
7.344

34.368
5.000
2.973

5.879

1.403
11.222
40.681
6.917
1.914

84
8.256

3.502
84
6.697

21.709
9.415

8.104
7.596

28.928
4.052
428
108.773

18.534
3.760

284
108.773

78.360

78.360

Jaarverslag 2016 Verlies- en winstrekening
BATEN
Subsidie Gemeente
Educatie
Subsidies tentoonst./activiteiten
Subsidie Protectoren Horeca
Subsidie projecten
Vaste Bijdragen totaal
Subsidie provincie/rijk
Subsidie Vrienden
Educatieve projecten
Subsidie particulieren

Rekening
8000
8000
8008
8001
8005

8006
8007
8020
8009

Resultaat
2016
Begroting 2016 Resultaat 2015
123.791
123.791
123.791
12.500
12.500
12.500
26.623
2.700
34.000
3.484
2.500
2.500
906
0
1.350
167.304
141.491
174.141
3.020
6.000
253
538

0
6.000
1.725
1.000
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0
9.500
2.385
660

Incidentele Bijdragen totaal

9.811

8.725

12.545

Museumkaart 60 uitkering
Entreegelden gewoon
Balieverkoop laag
Balieverkoop hoog
Huwelijkssluitingen
Verhuur Museumruimten
Overige inkomsten hoog
Overige inkomsten laag
Overige Inkomsten totaal

8010
8011
8014
8016
8012
8017
8025
8026

18.082
14.557
9.101
3.083
0
826
543
993
47.185

16.000
12.000
5.000
2.000
400
1.500
1.000
1.000
38.900

33.514
in 8010
11.249
2.131
41
623
2.173
33
49.764

Inkomsten Weescafé hoog
Inkomsten Weescafé laag
Inkomsten Weescafé totaal

7010
7011

7.630
74.204
81.834

0
0
0

0
0
0

306.134

189.116

236.450

TOTAAL BATEN

LASTEN
Loon medewerker
Loon directeur
Educatiefmedewerker (brede
school)
Reis- en verblijfkosten
Cursussen/Studiedag
Uitgaven vrijwilligers
voeding/drank personeel
Personeel en directie
Huur museumpand
Belasting o/g
Onderhoud pand/vaste presenta
Verwarming + verlichting
Water en zuivering
Beheer gez. Ruimten (NUON)
Schoonmaak/Overig
Huisvesting totaal
Onderhoud en kleine
aanschaffingen
ICT/website
Beveiliging
Onderhoud en beveiliging
Kantoorbenodigdheden
Kosten Igem
Assurantie
Werknemersverzekeringen

Resultaat
Rekening
2016
Begroting 2016 Resultaat 2015
4020
49.891
48.300
48.113
4050
37.649
36.200
35.523
4070
4052
4060
4080
4090

13.753
4.679
854
3.298
3.165
113.289

12.500
4.000
700
3.000
3.000
107.700

13.067
3.456
1.109
2.634
3.492
107.394

4100
4115
4110
4126
4127
4150
4128

22.000
950
1.750
3.027
0
4.774
978
33.479

22.000
1.500
4.500
7.500
200
4.350
1.500
41.550

21.996
986
7.487
8.970
164
4.351
1.290
45.244

4315/4310/4111
4470
4345

1.106
4.167
0
5.273

1.500
2.000
200
3.700

1.918
1.875
0
3.793

4400

833
0
3.590
3.648

600
300
3.700
3.700

588
0
6.717
0

4440
4441
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Lidmaatschappen
Porti/Drukwerk
Onderhoud collectie
Telefoon + internet
Advies en Accountant
Overige algemene beheerkosten
Algem. Beheerskosten tot.

4410
4415
4630
4416
4425
4490

1.952
183
2.435
870
3.325
811
17.647

1.250
200
2.500
600
3.500
500
16.850

1.650
192
2.107
1.308
3.005
511
16.077

Rente
Kosten betalingsverkeer
Bankkosten totaal

4510
4515

-181
246
65

-400
350
-50

-481
374
-107

Tijdelijke tentoonstellingen 2x
Activiteiten/evenementen
Educatieve activiteiten
Inkopen winkel
Voeding, drank tentst/projecten
Relatiegeschenken
Representatie/PR/reclame
Afschrijvingen Museum
Totaal tentoonstellingen

4610
4620
4625
8400
4687
4635
4430
4710

29.860
0
3.444
6.312
850
110
9.765
0
50.341

3.500
500
3.000
4.000
500
300
8.000
284
20.084

39.952
150
3.175
9.916
240
338
7.818
0
61.589

6020/6021
6022
6060
6061
4711
8401

39.813
6.775
514
1.709
1.810
28.428
79.049

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4750
9050
9000

0
-4.849
-206
-5.027

0
0
0
0

49
314
117
480

294.116

189.834

234.470

12.018

-718

1.980

Loonkosten Weescafé
Vrijwilligers Weescafé
Contract kassa
Diverse kosten
Afschrijvingen Weescafé
Inkopen
Totaal kosten Weescafé
Dotatie voorzieningen
Verlies of winst
Betalingsverschillen
TOTAAL DIVERSEN
TOTAAL LASTEN
RESULTAAT
Bestemmingen van het resultaat
EINDRESULTAAT
(na vorming bestemmingsreserve)

4750

12.000
18
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Bijlage 2

Begroting Elisabeth Weeshuis Museum 2018
OMSCHRIJVING

Rekening

Begroting 2017
Begroting 2018 (ter
vergelijking)

BATEN MUSEUM
Subsidie Gemeente
Bijdrage brede school
Subsidie protectoren
Vaste Bijdragen totaal

8000

131.200
10.530
PM
141.730

143.900

Subsidie Vrienden, oa tentoonstel
Subsidie projecten
Subsidie provincie/rijk
Overige subsidies
Subsidies particulieren
Incidentele Bijdragen totaal

8007
8005
8006
8008
8009

6.000
PM
PM
PM
1.000
7.000

6.000

Museumkaart 60 uitkering
Entreegelden gewoon
Balieverkoop laag
Balieverkoop hoog
Huwelijkssluitingen
Verhuur Museumruimtes
Opbrengst educatieve projecten
Overige inkomsten hoog
Overige inkomsten laag
Overige Inkomsten totaal

8010
8011
8014
8016
8012
8017
8020
8025
8026

21.000
14.500
10.000
3.000
0
1.000
250
500
1.000
51.250

17.000
13.000
5.000
2.000
100
1.500
2.000
1.000
1.000
42.600

199.980

193.860

8001

TOTAAL BATEN MUSEUM

PM
143.900

700
660
7.360

LASTEN MUSEUM
Loon medewerker
Loon directeur
Brede school Combinatiefunc
Reis- en verblijfkosten
Cursussen/Studiedag
Uitgaven vrijwilligers
Voeding/drank personeel
Personeel en directie

4020
4050
4070
4052
4060
4080
4090

51.000
39.000
10.500
5.000
800
3.300
3.100
112.700

49.500
37.000
13.200
3.500
1.000
2.500
3.500
110.200

Huur museumpand
Kleine aanschaffingen
Gemeentelijke lasten
Onderhoud pand/vaste presenta
Verwarming + verlichting
Water en zuivering
Beheer gez. Ruimten (NUON)
Schoonmaak/Overig
Huisvesting totaal

4100
4111
4115
4110
4126
4127
4150
4128

22.000
500
1.500
1.750
10.000
200
4.800
1.500
42.250

22.000

Onderhoud inventaris
Kleine aanschaffingen inventaris
ICT/website

4310
4315
4470

500
50
2.000

2.000

1.500
4.500
9.000
165
4.350
1.500
43.015

2.000
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Beveiliging
Onderhoud en beveiliging

4345

100
2.650

0
4.000

Kantoorbenodigdheden
Kosten IGEM project
Assurantie algemeen
Werknemersverzekeringen
Lidmaatschappen
Porti/Drukwerk
Onderhoud collectie
Telefoon + internet
Advies en Accountant
Algem. Beheerskosten tot.

4400
4495
4440
4441
4410
4415
4630
4416
4425

1.000
300
4.200
3.800
2.000
200
2.500
1.000
3.500
18.500

600
300
3.750
3.750
1.650
200
2.500
600
3.000
16.350

Rente
Kosten betalingsverkeer
Bankkosten totaal

4510
4515

-400
350
-50

-400
350
-50

Tijdelijke tentoonstellingen 1x
Activiteiten/evenementen
Educatieve activiteiten
Inkopen winkel
Voeding, drank tentst/projecten
Relatiegeschenken
Representatie/PR/reclame
Overige kosten
Totaal tentoonstellingen

4610
4620
4625
8400
4687
4635
4430
4490

3.500
500
3.000
5.000
1.000
150
8.500
1.000
22.650

3.500
500
3.000
4.000
500
300
8.000
500
20.300

0
1.000
1.000

284

199.700

194.099

280

-239

Afschrijvingen
Reservering investeringen

TOTAAL LASTEN MUSEUM
RESULTAAT MUSEUM

284
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