BESTUURSVERSLAG ELISABETH WEESHUIS MUSEUM 2018

1.

Algemene activiteiten en prestaties 2018

Het afgelopen jaar stond in het teken van Culemborg 700. Het museum organiseerde vier tentoonstellingen en
een theaterwandeling over de geschiedenis van de stad in de afgelopen zeven eeuwen (1318-2018). Door bij
deze projecten consequent de lijn van de geschiedenis door te trekken naar het heden, bouwt het museum
verder aan de brug tussen heden en verleden, zoals die ook in de vaste presentatie is opgenomen en door
bezoekers wordt gewaardeerd.
Het museum zorgt zo goed mogelijk voor de collectie van ruim 6000 voorwerpen. Hoewel het museum zijn
uiterste best doet het Culemborgs Erfgoed te behouden voor toekomstige generaties, zien we dat het museum
de laatste jaren sluipenderwijs steeds minder professionele uren is gaan besteden aan de collectie. Na de
bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie in 2014 zag het museum zich gedwongen prioriteit te leggen bij
publiekstaken boven collectietaken.

2.

Tentoonstellingen

In 2018 organiseerde het Elisabeth Weeshuis Museum de volgende tentoonstellingen:
-

Van 3 oktober 2017 t/m 4 maart 2018: Het geheim van de tafel.
De Memorietafel van Elisabeth van Culemborg onderzocht en gerestaureerd.
In deze tentoonstelling stond de Memorietafel centraal, een van de oudste en meest bijzondere schilderijen
uit de collectie van het Elisabeth Weeshuis Museum. Bij de tentoonstelling verscheen in samenwerking met
het historisch genootschap Voet van Oudheusden een Voetnoot gewijd aan de tafel.

-

Van 30 maart t/m 2 september 2018: Mijn stad, mijn schat.
Voorwerpen en verhalen van Culemborgers geven een overzicht van 700 jaar stadsgeschiedenis.

-

Van 7 t/m 30 september 2018: Zie jij wat ik zie.
Foto-expositie met werk van leerlingen Lek en Linge en KWC in het kader van LekArt 2018 in en rond het
Elisabeth Weeshuis Museum met als thema Gedeelde Grond: feit of fictie, waarheid of fantasie, echt of
illusie; een goed verhaal hoeft niet waar te zijn.

-

Van 14 oktober t/m 18 november: Culemborg in fotovlucht.
Fotoclub Lek en Licht brengt Culemborg anno 2018 in beeld.

-

20 en 21 oktober: Theaterwandeling MuseumStuk.
Theatervoorstelling waarin bijzondere museumvoorwerpen uit het museum en de verhalen erachter centraal
staan.

-

Van 7 december 2018 t/m 31 maart 2019: Oud Papier.
Deze tentoonstelling is gemaakt i.s.m. het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) met bijzondere
archiefstukken.

3.

Elisabeth Weeshuis Museum tweede bij uitreiking Gelderse Pauwenveer

Het Elisabeth Weeshuis Museum werd in 2018 genomineerd voor de Gelderse Pauwenveer, een prestigieuze
prijs die tweejaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland wordt uitgereikt, deze keer aan met
meest innovatieve kleine museum van Gelderland. De tweede prijs, een geldbedrag van € 5000,- was voor het
Elisabeth Weeshuis Museum.

4.

Bezoekersaantallen

Het museum is open van dinsdag t/m zondag van 11.00 u – 17.00 u. Op aanvraag kan het museum ook op
maandag bezocht worden. Het totaal aantal bezoekers in 2017 bedroeg 12.300, een stijging t.o.v. 2017 (11.300).
Het museum zal doorgaan met verbeteringen in communicatie en marketing teneinde het bezoek te promoten.
Volgens door ons geconsulteerde deskundigen is er een grens aan wat het museum hierin kan bereiken. Het
aantal bezoekers van 15.000 in 2020 lijkt ambitieus, tenzij de stad ook daadwerkelijk werk maakt van het trekken
van toeristen.

5.

Vierheemskinderstraat

Bij het Elisabeth Weeshuis Museum is de staat waarin de Vierheemskinderstraat verkeert al geruime tijd een
onderwerp van aandacht en discussie. De straat is belangrijk voor het museum. Het vormt de verbinding tussen
het winkel-stadshart (De Markt) en het museum aan de Herenstraat. In de huidige situatie wordt de
Vierheemkinderenstraat gekenmerkt door een matige ruimtelijke kwaliteit. Het museum heeft in de loop van
2018 initiatieven ontwikkeld om tot een verbetering hiervan te komen.

6.

Educatie en activiteiten 2018

Het museum voert educatieve erfgoedprojecten uit in samenwerking met lokale onderwijsinstellingen. Een verre
van volledige greep uit deze projecten en activiteiten:
-

Coördinatie en uitvoering van de erfgoedlessen voor de Brede School. Culemborg (BSC) en overige
scholen. Publieksactiviteiten voor kinderen en gezinnen.

-

Leerlijn erfgoededucatie:
In de jaren 2011 t/m 2014 is veel geïnvesteerd in de opbouw van een leerlijn erfgoededucatie. Een
samenwerkingsverband van het museum, de Hervormde Barbarakerk, Stichting Kasteeltuin Culemborg en
Museum Jan van Riebeeckhuis.

-

Cultuurlijn BSC:
De doorlopende leerlijn cultuuronderwijs voor basisscholen binnen de Brede School Culemborg. Een
samenwerkingsverband van museum, Bibliotheek Rivierenland, en Steunpunt Natuur- en Milieu educatie
Culemborg.

-

Programma erfgoed:
Lessen voor de binnenschoolse leerlijn cultuur:

-

Diverse educatieve activiteiten gericht op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

-

Het museum werkte mee aan een interactieve wandelroute met QR-codes op kleurige paaltjes, onderdeel
van Verborgen Verleden – 700 jaar Culemborg vanuit kinderperspectief.

7.

Samenwerking, toerisme en evenementen

Het museum pleegt overleg met cultuurhistorische organisaties in Culemborg: Stichting Kasteeltuin, Museum
het Jan van Riebeeckhuis, Stichting Gispen Collectie, Oudheidkundig Genootschap Voet van Oudheusden,
Stadsgidsen, 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. Het museum
heeft regelmatig contact met andere kleine musea in provincie en regio, bijvoorbeeld in het directeurennetwerk
om gezamenlijk tentoonstellingen te ontwikkelen en de communicatie voor de regio vorm te geven.
Het museum leverde een bijdrage aan diverse culturele evenementen in de stad en op nationaal niveau:
-

Museumweek 9-15 april 2018.
Het Elisabeth Weeshuis Museum nam, zoals ieder jaar, deel aan dit nationale museumevent.

-

Open Monumentendag 8 en 9 september.

-

Elisabetdag 18 november.
Het Elisabeth Weeshuis organiseerde op zondag 18 november 2018 diverse activiteiten. Uiteraard was het
museum een van de betrokken partijen.

-

Promotie Culemborg 700 op 6 december.

8.

Bestuurszaken

In de loop van 2018 trad een vijfde bestuurslid toe, waarmee het bestuur weer op volledige sterkte is.
Het bestuur vergaderde negen keer in 2018. Twee bestuursleden volgden de cursus Good Governance. De
richtlijnen en aanbevelingen uit de Code Good Governance zullen vanaf 2019 gefaseerd worden
geïmplementeerd in de bedrijfsvoering, de verslaglegging, het risicomanagement en het bestuursmodel van het
museum. In de jaarverslagen zal hierover worden gerapporteerd.
Voor beleidsmatige museale advisering en de uitvoering van de managementtaken heeft het museumbestuur een
directeur aangesteld (sinds 1-1-2015 in vaste dienst). Zij is eindverantwoordelijk voor alle museale activiteiten en
de financiën en legt daarover verantwoording af aan het bestuur.

9.

Financiën

Financieel bezien was 2018 voor het Elisabeth Weeshuis Museum een mager jaar. Het resultaat uit normale
bedrijfsvoering bedroeg € 3.963,-, dat is lager dan begroot. Hierin is opgenomen een incidentele bate van €
5.000,- door het behalen van de tweede prijs bij de verkiezing van het beste museum van Gelderland. Dit bedrag
zal worden voorzien voor enkele geoormerkte uitgaven in 2019. Verder is € 1.180,- onttrokken aan de
bestemmingsreserve vervanging. Per saldo bedraagt het resultaat € 143,-, begroot was een resultaat van € 7.600,-.
Het resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.
Di inkomsten uit entreegelden en winkelverkopen bleven achter bij de begroting. Kosten voor inventaris en ICT
waren aanmerkelijk hoger dan begroot door enkele, overigens noodzakelijke, uitgaven. De omzet van het
Weescafé was iets hoger dan begroot, ook hier was sprake van hogere kosten dan begroot.
Reserveringen zijn op de balans opgenomen voor toekomstige uitgaven, zoals investeringen in automatisering
en apparatuur.
Van de inkomsten van het museum is 35% gemeentelijke subsidie. Het Weescafe levert 32% van de inkomsten,
entreegelden en museumwinkel 13% en giften en overige subsidies 20%.
Van de uitgaven bestaat 48% uit loonkosten en overige uitgaven voor medewerkers. Huisvestings- en
energiekosten bedragen 10%, inkopen voor museumwinkel en weescafé 18%, uitgaven voor tentoonstellingen,
verwervingen en evenementen bedragen 16% van de omzet. Resteert 8% voor communicatie, educatie en
diverse kleinere uitgaven.
Het museum wordt geconfronteerd met kosten, die sneller stijgen dan de geïndexeerde gemeentelijke subsidie.
Recentelijk heeft het museum een verzoek aan de gemeente gedaan de subsidie structureel te verhogen.
Culemborg, 11 juni 2019
Ondertekening:

Nicole Spaans (directeur)

Sef Severens (bestuurder/penningmeester)

BALANS PER
VAN STICHTING ELISABETH
ACTIVA
31-12-2018
€

31-12-2017
€

7.238
---------

8.257
---------

7.610
---------

12.451
---------

2.562
8.202
28.847

2.498
5.459
24.595

39.611
---------

32.552
---------

64.942
---------

65.373
---------

119.401

118.633

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Voorraad

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekering
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

31 DECEMBER 2018 NA BESTEMMING RESULTAAT
WEESHUIS MUSEUM TE CULEMBORG
PASSIVA
31-12-2018
€

31-12-2017
€

38.835
21.920

38.692
18.100

60.755
---------

56.792
---------

1.579
---------

1.579
---------

24.115
6.189
26.763

4.268
9.295
46.699

57.067
---------

60.262
---------

119.401

118.633

KAPITAAL
Overige reserves
Bestemmingsreserves

VOORZIENINGEN
Voorziening taxaties

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekering
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN STICHTING ELISABETH WEESHUIS
MUSEUM TE CULEMBORG
werkelijk
begroting
werkelijk
2018
2018
2017
€
€
€
Baten
Vaste bijdragen
Incidentele bijdragen
Overige baten
Totale baten

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Algemene beheerskosten
Projecten/tentoonstellingen/activiteiten
Voorzieningen
Rente
Overige kosten
Totale lasten

Saldo staat van baten en lasten
Besteed aan bijzondere bestemming
Resultaat

137.881
70.376
135.950

137.881
66.500
133.860

136.123
234.793
131.323

344.207
---------

338.241
---------

502.239
---------

181.290
3.498
39.115
26.260
83.570
460
4.871

181.532
3.002
39.015
17.325
89.380
350
-

181.101
3.002
38.581
17.965
257.019
427
-

339.064
---------

330.604
---------

498.095
---------

5.143
-1.180

7.637
-

4.144
-1.873

3.963

7.637

2.271

3.963

7.637

2.271

-5.000

-

-

1.180

-

-7.127

-

-

9.000

143

7.637

4.144

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Te bestemmen resultaat
Toevoeging bestemmingsreserve
bijzondere activiteiten
Onttrekking c.q. toevoeging bestemmingsreserve vervanging
Onttrekking c.q. toevoeging bestemmingsreserve aankopen
Restant toevoeging overige reserves

