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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Museum van de Vrouw, waarmee wij als Bestuur 
van de Stichting verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. 

Een jaar met veel onzekerheden met betrekking tot de toekomst van ons Museum en de 

hectiek hier omheen. 
 

Vorig jaar hebben wij al in ons jaarverslag aangegeven dat er duidelijkheid moest komen 
over de huisvesting en de plannen van de Gemeente Echt-Susteren met het pand Plats 1. 

Door de Gemeente werd ons beloofd dat hier vooroverleg over zou plaats vinden. 

Om het jaar toch niet verloren te laten gaan hebben wij besloten om onze succesvolle 
tentoonstelling, Groote Gezinnen een huis vol, nog een jaar door te trekken. Tevens zijn 

wij ondanks alle onzekerheden begonnen met het voorbereiden van een nieuwe 
tentoonstelling. Echter gezien de ontwikkelingen tijdens het jaar hebben wij deze plannen 

tijdelijk in de ijskast gezet. 

 
Medio 2017 werden wij door de Gemeente, ondanks eerdere afspraken, geconfronteerd 

met hun nieuwe plannen met betrekking tot het pand Plats 1. Deze plannen hebben voor 
ons Museum verstrekkende gevolgen. Een deel van het Museum moet fysiek verhuizen 

naar de 1e verdieping, het depot moet weg uit het souterrain en de ‘Gooi Kamer’ krijgt 

een andere bestemming. 
Er ontstaat een enorme onrust onder de vrijwilligers en bestuurlijk komen wij op 

ramkoers te liggen met de Gemeente, die zonder vooroverleg, zoals eerder beloofd, ons 

confronteerde met de nieuwe plannen en de reeds gemaakte tekeningen. 
Deze plannen werden echter, voor het vakantiereces, goedgekeurd door de meerderheid 

van de gemeenteraad, en als Bestuur hadden wij geen keuze meer. 
Na de vakantieperiode zijn wij gestart met het verder uitwerken van de voorliggende 

plannen. Tevens hebben wij diverse gesprekken gevoerd met de reeds bekend zijnde 

andere beoogde gebruikers van het pand, de Heemkundekring, Veldeke en de Stichting 
Dr. Edith Stein om diverse zaken af te stemmen over de invulling en verdeling van de 

aan ons beschikbaar gestelde ruimtes. 
Door de verantwoordelijk wethouder en de gemeentelijke projectmanager is, tijdens een 

vrijwilligersvergadering, uitvoerig uitleg gegeven en vragen beantwoord over de nieuwe 

situatie. 
 

Wij mogen concluderen dat het een hectisch jaar is geweest en dat wij desondanks 

succesvol invulling hebben gegeven aan onze primaire taken: 
- de exploitatie van het Museum van de Vrouw en 

- de organisatie van de tentoonstelling, Groote Gezinnen. 
 

Hiervoor is het Bestuur alle vrijwilligers veel dank verschuldigd en wij zien met zo’n team 

de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. 
 

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in december hebben wij met z’n allen de 
tentoonstelling op een ludieke manier afgesloten en het Museum voor onbepaalde tijd 

gesloten in verband met de naderende verbouw werkzaamheden. 

 
Namens het Bestuur van de Stichting Museum van de Vrouw, 

 

Jos Rutten, voorzitter. 
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Jaarverslag 

 

1. Inleiding 

Het Museum van de Vrouw is een museum met een moderne en professionele uitstraling, 

een bijzondere thematiek en dynamiek.  

Het museum beheert de cultuurhistorische collectie van de gemeente Echt-Susteren, 

ontstaan uit schenkingen en legaten, bodemvondsten en de diverse collecties van 
verenigingen en bedrijven uit de regio. Daarnaast beheert de Stichting een uitzonderlijk 

brede collectie op het gebied van de Limburgse volkscultuur met een specialisatie op de 

geschiedenis van vrouwen. 

Met ingang van november 2007 is het Museum gehuisvest in het voormalige 

gemeentehuis van Echt gelegen aan de Plats 1. Dit gebouw herbergde, tot voor kort, 
naast het Museum van de Vrouw ook een bibliotheekvoorziening van De Domijnen. Tot 

halverwege het jaar 2014 was er ook de VVV gehuisvest, maar die is teruggebracht tot 
een folderwand. De instellingen bundelen hun activiteiten en krachten om zich te 

ontwikkelen tot het dynamische hart van het culturele leven in de gemeente Echt-

Susteren.  

 

Korte karakteristiek 

 
Het Museum van de Vrouw kenmerkt zich door een sfeervolle heldere uitstraling met een 

bijzondere thematiek en dynamiek. De rijke collectie wordt uitnodigend gepresenteerd en 
iedere bezoeker, jong en oud, voelt zich er als vanzelfsprekend op zijn gemak. Het is een 

kenniscentrum voor educatie en informatie. Het museum ontleent zijn identiteit voor een 

belangrijk deel aan de bewuste keuze om het vrouwenleven in ál haar facetten te 
presenteren. Het museum belicht speciaal de zaken die het vrouwenleven kenmerken en 

verbindt oude tradities met hedendaagse thema’s. 
 

Belangrijke thema’s voor de presentatie zijn onder andere: 

- vrouwenberoepen: huisvrouw, onderwijzeres, naaister en borduurster, 
vroedvrouw, verpleegster en kraamverzorgster, modiste;  

- eet- en drinkcultuur;  
- kleding: kinderkleding, dameskleding, herenkleding, kleding accessoires, 

sieraden; 

- wooncultuur: woontextiel, meubilair, woningaccessoires, tuincultuur; speelgoed;  
 

Daarnaast beschikt het museum over een uitgebreide bibliotheek, die ondersteuning 

biedt bij de presentaties. 
 

Veel van de collectie zal in samenhang gepresenteerd worden. Het museum wil een 
totaal beleving bieden en sfeer is een belangrijke factor. 

 

Doelstelling 
 

Conform artikel 2 van de  akte van oprichting heeft de stichting Museum van de Vrouw 
ten doel: 

• De collectie, als verzameling geschiedkundige en volkskundige objecten 

verbonden aan het leven van vrouwen, afkomstig uit Limburg en meer in het 
bijzonder uit de gemeente Echt-Susteren, te behouden en verder uit te breiden; 

• Het verzamelen en collectioneren van bijzondere geschiedkundige en 

volkskundige objecten welke betrekking hebben op de regio Echt-Susteren; 
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• Het zichtbaar maken van de collecties voornoemd door middel van 

tentoonstellingen, presentaties en educatie; 
• Het opwekken van belangstelling en waardering in de samenleving voor 

voornoemde collecties en hiermee verband houdende achtergronden; 
• Het verzamelen van kennis over de collecties door het bestuderen, onderzoeken, 

belichten en interpreteren van historische veranderingen mede in het kader van 

hedendaagse ontwikkelingen; 
• Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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2. Organisatie 
 

Bestuur 

 
Per 19 juli 2005 is de Stichting Museum van de Vrouw opgericht. Het bestuur bestond 

per 31 december 2017 uit: 

 
Dhr. heer J.H.M. (Jos) Rutten MBA   voorzitter 

Dhr. ing. P.M. (Peter) Naaijkens   secretaris 

Dhr. P.J.M. (John) Laumen    penningmeester 
Mw. drs. F.N. (Fokeline) Dingemans  bestuurslid 

Mw. mr. M.F.A.M. (Marijke) Poolen   bestuurslid 
Mw. M. (Marian) Jans Beken   bestuurslid 

 

Aan de bestuursleden zijn gedurende 2017 geen vacatiegelden betaald, wel zijn 
gemaakte onkosten vergoed. 

 
In verband met de aansprakelijkheidsstelling is in 2005 besloten een stichting in het 

leven te roepen, de huidige Stichting Museum van de Vrouw, verder te noemen Museum 

van de Vrouw. 
 

Personeel 

 
Het Museum van de Vrouw had begin 2017 één parttime medewerker in dienst te weten 

mw. Marion Aben in de functie van medewerker secretariaat / administratie. In de loop 
van 2017 is mw. Dorien van Meel, eveneens parttime, gestart in de functie van 

collectiebeheerder. Op het administratieve / communicatieve vlak, is verder 

ondersteuning geboden door enkele vrijwilligers en stagiaires. 
 

Vrijwilligers 
 

Het Museum van de Vrouw heeft, per 31-12-2017, een team van 54 vrijwilligers. Zonder 

de inzet van deze vrijwilligers is het onmogelijk om de doelstellingen van het Museum 
van de Vrouw te realiseren. De vrijwilligers ondersteunen bij het opbouwen van de 

exposities, het ontvangen van bezoekers en het verzorgen van rondleidingen. Ze zijn 
betrokken bij het inventariseren, registreren, opbergen en beheren van de collecties, ook 

in de depots. Verder hoort het verzorgen van onder andere lunches, high tea’s en 

bruiloften tot de werkzaamheden. 
 

Vanaf oktober 2008 is dhr. Piet Vinken actief als vrijwilligerscoördinator. De coördinator 

heeft een faciliterende taak. Indien er werkzaamheden zijn waarvoor een of meer 
vrijwilligers nodig zijn zal dit door de collectiebeheerder met de coördinator besproken 

worden. Deze zal dan bij de vrijwilligers nagaan of iemand aan het gewenste profiel 
voldoet. Deze persoon of personen worden dan door de coördinator benaderd. Zijn er 

voldoende beschikbaar dan kan degene doe de groep gaat formeren inhoudelijke 

afspraken maken. Indien nodig kan ook extern worden gezocht. De coördinator stuurt 
niet inhoudelijk aan.  

 
De dagverantwoordelijken bespreken met het eigen team wat moet gebeuren en 

verdelen de werkzaamheden. Het streven is dat elk team ook een rondleider heeft zodat 

er direct ingespeeld kan worden op vragen van bezoekers. Er zijn 5 
dagverantwoordelijken: 4 voor de dinsdag t/m de vrijdag en 1 voor het weekend. 

 

Wanneer dat noodzakelijk is ondersteunt de coördinator de groeps- of 
dagverantwoordelijke(n) bij een overleg of vergadering. 
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Daarnaast is er regelmatig overleg tussen bestuur, medewerkers en vrijwilligers. 

 
Van het tweemaandelijks overleg, waarvoor alle vrijwilligers worden uitgenodigd, wordt 

een verslag gemaakt, zodat ook vrijwilligers die verhinderd zijn, kennis kunnen nemen 
van het besprokene. 

 

Voor de vrijwilligers worden er tevens regelmatig opleidingen verzorgd. 

 
Museum op locatie 

 
Om te beginnen is onze naam veranderd. De naam ‘Museum voor een dag’ bestond al en 

daarom is besloten deze te wijzigen in ‘Museum op locatie’. 
Het team van Museum op locatie heeft ook in 2017 weer op locatie hun verhaal 

gepresenteerd en wel 12 keer. Het betreft de volgende data en instellingen: 

19 januari  De Eghte Zorgcentrum   Echt 
13 februari  Elvira Zorgcentrum   Amstenrade 

6 maart   Pius Stichting    Hoensbroek 
22 maart  Vastrada zorgcentrum  Susteren 

15 mei   Pius Stichting    Hoensbroek 

22 mei   Elvira Zorgcentrum    Amstenrade 
26 juni   Klaproos Zorgcentrum  Amstenrade 

7 augustus  Pius Stichting    Hoensbroek 
28 augustus  Elvira Zorgcentrum   Amstenrade 

26 september  Klaproos Zorgcentrum  Amstenrade 

16 oktober  Pius Stichting    Hoensbroek 
23 oktober  Elvira Zorgcentrum   Amstenrade 

Een aantal groepen was groter dan 30 personen, maar de meeste groepen telden 10 tot 

15 personen. Weer een mooi aantal dus en een mooie promotie voor het Museum van de 
Vrouw. Verhalen vertellen met een gedicht en liedjes om verhalen terug te krijgen in de 

herinnering van de bewoners. Daar is het de vrijwilligers – de dames Marlies, Riny en 
Dymphe – om te doen. Het programma is steeds meer aangepast op bewoners met 

dementie. Overigens zijn ook andere belangstellenden eveneens welkom. 

Voor 2018 staan inmiddels weer 7 aanvragen geboekt. Er is dus vraag naar deze 
activiteit en de bedoeling is dan ook dat dit jaar meer aandacht zal worden besteed aan 

promotie om zodoende nog meer bekendheid in de regio te krijgen. 
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Overige zaken 

 
In 2017 heeft het bestuur 9 keer vergaderd belegd. Elk bestuurslid is, naast de algemene 

taken die een bestuurder verricht, belast met aan hem/haar toegewezen bijzondere 
taken. Hiervan wordt regelmatig verslag uitgebracht in het algemeen bestuur. 

Bestuursbesluiten worden teruggekoppeld met de vrijwilligers. 

 
Ook met de andere gebruikers, de bibliotheek (tot eind 2017), Heemkundekring ‘Echter 

Landj’ en Veldeke is regelmatig overlegd over de wijze waarop de samenwerking gestalte 

moet krijgen. Dit overleg vindt plaats binnen de stuurgroep Plats, waarin alle partijen zijn 
vertegenwoordigd. Voor deze samenwerking is in 2010 een convenant afgesloten. 

 
Aangezien de collecties eigendom zijn van de gemeente Echt-Susteren wordt met de 

gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg gevoerd over de voortgang van de 

werkzaamheden en het beheer van de collecties. Het overleg over de voortgang van de 
werkzaamheden vloeit voort uit het feit dat de conceptie Plats een besluit is geweest van 

de voormalige gemeente Echt. 
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3. Financiën 
 

Exploitatie 
 

De voornaamste inkomstenbron van het Museum van de Vrouw is de exploitatiebijdrage 

van de gemeente Echt-Susteren. Daarnaast zijn inkomsten gegenereerd door de verkoop 
van entreekaartjes en cadeaubonnen, het verzorgen van rondleidingen, de verkoop van 

souvenirs (boeken, placemats, speelgoed etc.) en niet te in de laatste plaats de 

opbrengsten van de ‘Gooj Kamer’. 
 

Investeringen 
 

Alle investeringen gedaan in de loop van 2017 zijn door het museum zelf gedragen. 
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4. Tentoonstellingen 
 
Bezoekers 
 

In 2017 bezochten in totaal 3.963 personen het museum, daarbij komen de ruim 400 
gratis bezoekers van de open dagen. 

 

In onderstaande tabel zijn de bezoekersgegevens vanaf 2005 opgenomen: 
 

Jaar Volwassenen Jeugd < 18 
jaar 

gratis totaal 

     

2005 1.627 104 202 1.933 

2006 5.435 569 136 6.140 

2007 3.265 135 16 3.416 

2008 5.159 149 586 5.894 

2009 5.556 142 274 5.972 

2010 5.490 143 4.468 10.101 

2011 5.861 264 3.953 10.078 

2012 5.491 228 893 6.612 

2013 3.926 202 275 4.403 

2014 4.738 196 543 5.477 

2015 4.404 148 377 4.929 

2016 6.178 125 275 6.578 

2017 3.884 79 >400 >4.363 

 
Tentoonstelling “Groote Gezinnen” 

 
Op 20 februari 2016 werd de tentoonstelling “Groote Gezinnen”, een huis vol, feestelijk geopend 
door Sef Vergoossen. Deze werd 8 december 2017 op een passende manier afgesloten. 
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5. Andere publieksactiviteiten 
 
Activiteiten Museum en Gooj Kamer 2017 
8 maart stond geheel in het teken van Internationale Vrouwendag! Zo was er voor 

vrijwilligers, bezoekers en vrienden van het museum een bijzonder seminar in 

samenwerking met AZC Echt. 

Vanaf maart 2017 gaf het Museum kunstenaressen uit Echt en omgeving de mogelijkheid 

hun werk te exposeren in de Gooj Kamer. De kunstwerken werden een zestal weken 

tentoongesteld. 
De rij werd geopend door Beppie Golsteijn, daarna volgden Miely Mertens, Angelica 

Classen, Hilde Moonen, Ineke van Wandelo, Marij Hendrick en als laatste Nadine Geilen. 

 

Op 30 maart ontving het Museum van de Vrouw de 7000e bezoeker voor de 

tentoonstelling “Groot Gezinnen, een huis vol!” Mevrouw Vos genoot, vooraf aan een 

bezoek aan de tentoonstelling, met vriendinnen van een high tea, een van de 
arrangementen die bij het Museum te boeken zijn.  

Marlie Lamers, projectleider van de tentoonstelling, overhandigde mevrouw Vos een 

mooie bos bloemen en een cadeaubon. 

 

31 maart 2017: De dames waren druk bezig met de voorbereidingen voor de mini-expo 

'Fabriek de Valk' die vanaf april gratis te zien was op de eerste verdieping van bibliotheek 
Echt. 

April 2017: Ter gelegenheid van Nationale Museumweek ontvingen bezoekers aan het 
museum deze week gratis het boek 'Lang leve lingerie' of 'Oost-west, thuis best'. Beide 

vol met bijzondere verhalen en nog meer pronkstukken! 

Lezing 12 april 2017: Tijden veranderen. Nu kan men zich nog maar moeilijk voorstellen 
dat de spoorlijn Antwerpen – Mönchengladbach (ook De Ijzeren Rijn genoemd) eens tot 

de belangrijkste en drukste spoorlijnen in Nederland behoorde. Wat rest, is vooral 

geschiedenis. Coen Thevissen stond hierbij stil en vertelde anekdotes en verhalen van 
reizigers, de spoormensen en over het wel en wee van de aanwonenden. 

https://www.facebook.com/InternationaleVrouwendag/?fref=mentions
https://nl-nl.facebook.com/museumvandevrouw/photos/a.154036888004226.38369.110603042347611/1447622155312353/?type=3
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Mei 2017: Het Museum van de Vrouw wijdde deze maand een kleine expositie aan Maria 

en stelde een aantal porseleinen iconen ten toon, afkomstig uit de persoonlijke collectie 
van Margriet Tan. De mini-expo werd geopend door mevrouw Tan en collectiebeheerder 

Dorien van Meel. De iconen waren van 2 mei tot en met 28 mei 2017 te zien op de eerste 
verdieping van de bibliotheek. De mini-expo was gratis toegankelijk tijdens de 

openingsuren van de Bibliotheek. 

 

Juni 2017: Stichting Museum van de Vrouw deed mee aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. Daarvoor hebben we hier een cheque van €405 mogen  ontvangen. Hartelijk 

dank aan alle stemmers en uiteraard de Rabobank Roermond-Echt! 

Juni 2017: Wegens succes was in het Museum van de Vrouw tot en met 12 juli nogmaals 
de kleine expositie over de fabriek ‘De Valk Echt’ te zien op de eerste verdieping van de 

bibliotheek. 

In het weekend van 24 – 25 juni 2017 opende het Museum van de Vrouw haar deuren  

gratis voor bezoekers, inwoners en alle andere belangstellenden! Een unieke en 

eenmalige kijk achter de schermen, want alle deuren zijn opengegaan, van depotkasten 
tot aan het kleinste kamertje. Vrijwilligers van het museum hebben de bezoekers geheel 

gratis rondgeleid. 

https://www.facebook.com/Rabore/?fref=mentions


16 

 

 

Op 12 juli 2017 zijn 1867 handtekeningen, verzameld door vrijwilligers met het oog op 

het voortbestaan van het museum, overhandigd aan wethouder Pustjens. 

 

Juli 2017: het Museum van de Vrouw organiseerde in samenwerking met Groei & Bloei 

Echt e.o. op 13 juli 2017 een exclusieve proeverij, waarbij de gasten werden 
meegenomen op een culinaire reis door de wondere wereld van eetbare bloemen. De 

proeverijen vonden plaats in de Gooj Kamer van het Museum van de Vrouw. 

 

Vanaf 19 juli t/m 31 oktober was de mini-expo 'bepakt en bezakt' te zien in de kleine 
tentoonstellingsruimte. Dit in het kader van het Euregionaal project ‘onderweg’. U heeft  

hier verschillende reisvoorwerpen door de tijd kunnen zien. Niet alleen tassen en koffers, 

maar ook alles wat daarin meegenomen werd. Tevens was er aandacht voor de kleding 
waarin gereisd werd. Met name hoeden, handschoenen en andere 

(reis)gebruiksvoorwerpen worden getoond. De mini-expo werd op 19 juli feestelijk 

https://www.facebook.com/Groei-Bloei-Echt-eo-504209719699708/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Groei-Bloei-Echt-eo-504209719699708/?fref=mentions
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geopend door Anya Niewierra, directeur VVV Zuid-Limburg. De expositie was gratis 

toegankelijk tijdens de openingsuren van de Bibliotheek. 

 

Het Beleef Fietsweekend vond plaats op 23 september 2017. Het Museum van de Vrouw 

was één van de drie startlocaties verspreid over Echt-Susteren. 

 

Op 6 oktober 2017 huurde de gemeente Echt-Susteren de Gooj Kamer voor een 

bijzonder moment. Burgemeester Jos Hessels reikte namelijk twee unieke Koninklijke 

onderscheidingen uit aan de dames die eerder in 2017 een oudere man van het spoor te 
Susteren redden. 

Lezing Grenzeloos griezelen met voorafgaand een griezelkidsmiddag op 11 oktober 2017. 

 

Ook op 25 oktober 2017 was er een lezing, verzorgd door Coen Thevissen, met als 

onderwerp Smokkelen. 
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Oktober 2017: in het kader van de Kinderboekenweek bezochten kinderen van 
verschillende basisscholen ons museum. 

 

In november en december sloten wij een periode van 10 jaar Museum van de Vrouw aan 
de Plats in Echt af. Een prachtig decennium voor het museum, vol hoogtepunten en 

succesvolle tentoonstellingen. Van de allereerste ‘Plats Gala’ tot aan de recentere toppers 

als ‘Lang Leve Lingerie’ en de nu afgelopen tentoonstelling ‘Groote Gezinnen, een huis 
vol!’. 
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4 november 2017: Vandaag werd het startsein gegeven voor de festiviteiten rondom '10 

jaar Museum van de Vrouw aan de Plats'! De gelijknamige mini-expo werd feestelijk 
geopend door secretaris van het bestuur Peter Naaijkens en vrijwilliger Marlie Lamers. 

Vrijwilligers van het museum selecteerden voor deze mini-expo hun favoriete objecten en 
vertelden daarbij waarom zij die bijzonder vonden. De mini-expo was gratis te zien op de 

eerste verdieping tijdens de openingsuren van de Bibliotheek. 

 

16 november 2017: Heel Echt bakt, Heerlijke geuren en spannende momenten in de 
Gooj kamer tijdens 'Heel Echt Bakt: Vrijwilligers gingen (uiterst gemoedelijk) de strijd 

met elkaar aan onder leiding van een heuse jury. 

 

Zondag 26 november 2017: voorafgaand aan een gezellige middag vol muziek, hapje en 
een drankje, leidden Piet Vinken en Broer van Wegberg de vrijwilligers met hun partners 

rond door Echt.  
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Woensdag 29 november 2017: Ook in het Museum stond Sinterklaas dit jaar weer 

centraal. ’s Middags was er een kindermiddag geheel in Sinterklaassfeer. 

 

 

Op vrijdagavond 8 december 2017 vond de afsluiting van de tentoonstelling ‘Groote 
gezinnen en huis vol’ plaats. Een select gezelschap van de Echter revue heeft deze avond  

enkele sketches opgevoerd. Zo kwamen een bruidspaar dat nog snel even wilde trouwen 
en bouwvakkers die de boel al wilden slopen voorbij. Verder nog een optreden van een 

10-tal muzikanten van de Harmonie St. Cecilia uit Echt. Een aantal vrijwilligers 

verzorgden deze avond de hapjes en drankjes. 

Verder nog het vermelden waard: Op 1 en 8 september hebben we weer twee 

bruidsparen mogen ontvangen in de Gooj Kamer. Op 15 december hadden we voor het 

eerst een geregistreerd partnerschap.  

De tentoonstelling “Groote gezinnen, een huis vol” heeft ruim 10.000 bezoekers mogen 

begroeten. 
Bekijk voor actuele ontwikkelingen de website www.museumvandevrouw.nl en onze 

facebookpagina www.facebook.com/museumvandevrouw. 
 

 

Historisch Informatie Punt 

 

Op de derde verdieping van de Plats heeft het Museum van de Vrouw een Historisch 
Informatie Punt (HIP) ingericht. Daarin is een selectie opgenomen van de bibliotheek, 

archieven en documentatie uit de historische collectie. De overige boeken en 
archiefstukken staan op kantoor en in het depot. Voor bezoekers en onderzoekers is het 

HIP gratis toegankelijk. Op dinsdagochtend is het HIP te bezoeken. Hier is dan steeds 

minimaal één vrijwilliger, lid van de Heemkundekring ‘Echter Landj’ die ook het beheer 
uitvoert, aanwezig. Op andere dagen is het HIP eveneens op afspraak toegankelijk. 

Onder toezicht en met hulp van medewerkers van het Museum kunnen zij daar zelf 



21 

 

onderzoek doen in het materiaal. Er zijn overzichten gemaakt en beschikbaar gesteld, 

zodat mensen zelf kunnen opzoeken of er op kantoor of in het depot nog meer relevant 
materiaal voorhanden is.  

 
Sinds eind januari 2008 is het aantal bezoekers van het HIP zoveel mogelijk bijgehouden. 

In onderstaande tabel is het aantal bezoekers per jaar weergegeven. 

 

Jaar Aantal 
bezoekers 

2008 173 

2009 274 

2010 260 

2011 315 

2012 298 

2013 321 

2014 278 

2015 264 

2016 309 

2017 330 
 
Officieel geregistreerd museum 

 

Sinds 2011 is het Museum van de Vrouw opgenomen in het Museumregister Nederland. 
Musea die opgenomen zijn in het Museumregister voldoen aan de ICOM-definitie van een 

museum en aan de criteria zoals vastgelegd in de museumnorm. 
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6. Collectie 

 
De cultuurhistorische collectie 
 

De cultuurhistorische collectie wordt geregistreerd in Adlib. Eind 2017 waren er ruim 

48.000 objecten ingevoerd in Adlib. Ruim de helft is inmiddels voorzien van een foto. 
Waar ook nog aan gewerkt wordt is controle van de registratie en bovendien verbetering 

en verrijking van de gegevens. 
 

De historische collectie 

 
De historische collectie is nagenoeg geheel geregistreerd. In 2008 is het ordenen van de 

collectie in het depot afgerond. In 2009 is een begin gemaakt met de registratie van de 
collectie in Adlib. Dit proces loopt nog steeds en is ook in 2017 voortgezet. 

 

Collectiecommissie 
 

De collectiecommissie geeft advies over het behouden, afstoten of verwerven van 
collectie onderdelen en objecten.  

De samenstelling is gewijzigd: een vertegenwoordiger van de heemkundeverenigingen, 

de collectiebeheerder en een bestuurslid. In 2017 heeft de Collectiecommissie tweemaal 
vergaderd. 

 

Bruiklenen 
 

Het museum met haar unieke collectie krijgt steeds meer bekendheid, waardoor ook 
steeds meer derden gebruik maken van de collectie. Middels bruiklenen worden collectie 

items beschikbaar gesteld aan musea en bedrijven.  

In 2017 zijn net zo als in voorgaande jaren diverse bruiklenen beschikbaar gesteld. 
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7. Huisvesting 

 
Huisvesting 
 

Het Museum van de Vrouw is gevestigd in het pand Plats 1 te Echt. Dit pand is ideaal, in 

de oude kern, gelegen en gevestigd in het voormalige, historische stadhuis van Echt. In 
dit pand zijn tot eind 2017, naast het museum ook de bibliotheek en een 

museumontvangstkamer gehuisvest. Er is een keuken ingericht, zodat op een 
professionele wijze invulling kan worden gegeven aan de ontvangst van onze bezoekers.  

 

Per ultimo 2013 is, in overleg met de gemeente, het depot overgebracht naar het pand 
Houtstraat 48 te Pey-Echt. Dit pand is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. 

Inmiddels is in de loop van 2017 besloten dat het depot opnieuw verplaatst zal worden 
en wel naar een kelderruimte van het Connect College te Echt. 

 

Vergunningen 

 
In het kader van de exploitatie van de Gooj Kamer zijn in 2016 nieuwe vergunningen 
verleend. Het betreft: 

• Drank- en horecavergunning 

• Horecaexploitatie vergunning 
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8. Balans per 31 december 2017 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



27 

 

 

Balans per 31 december 2017     
(incl. cijfers per 31 december 2016, in € 1)     

             

       
A C T I V A    31-12-2016  31-12-2017 

              

       

       
Materiele activa       

       
   Inrichting  € 150.000       
   afschrijving 2017  € 12.500    12.500  0 

       

       

       

       

       
       

 

Debiteuren    6.008  

 
6.586 

       
 

Vooruit ontvangen facturen     0 0 

       
 
Vooruit betaald    8.815  722 

       
 
Geldmiddelen       
  Kasgeld    2.007  466 

  Bank, rekening courant    732  1.808 

  Bank, salarisrekening    782  719 

  Bank, spaarrekening    13.206  108.341 

  Kruisposten     0  0 

       

    44.049  118.642 
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P A S S I V A     31-12-2016  31-12-2017 

             

       

       
Vermogen       
  Alg. reserve    30.807  30.807 

  Exploitatiesaldo 2017      14.844 

      45.651 

       

       
Schulden op lange termijn     0 0 

       

       
 

Crediteuren    507  

 
68.306 

Nog te betalen huur 2017 
 

Nog te ontvangen bedragen    146  0 

       
 

Schulden op korte termijn    12.590  4.685 

       

       
       

       

       

       

       

       

         

       

    44.049  118.642 

         

       

       



29 

 

Toelichting op de balans 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

Activa en passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd, daar waar van deze 
grondslagen wordt afgeweken wordt dit hierna toegelicht. 

 

Materiële vaste activa 
Ten behoeve van de inrichting is in 2007 een 10 jarige lineaire geldlening afgesloten. De 

inrichting wordt gewaardeerd op het saldo van de, inmiddels geheel afgeloste, geldlening 
per balansdatum. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van 

het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 
 

Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en andere 

opbrengsten en de andere lasten gedurende het verslagjaar met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin 
de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong 

vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzien zijn.  
 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend door middel van een vast 
percentage van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte levensduur. 

 

Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

 
Activa 

 
Materiële activa 
 

Inmiddels is de ten behoeve van de inrichting in 2007 afgesloten 10 jarige lineaire 
geldlening volledig afgelost. De inrichting is gewaardeerd tegen het saldo van de 

geldlening per balansdatum zijnde € 0. 

 
Debiteuren 

 
De op de balans voorkomende debiteuren zijn als volledig inbaar te beschouwen: 

Het betreft een bedrag van € 6.410 (BTW) alsmede € 176 overige debiteuren. 

 
Vooruit betaalde bedragen 

 
Betreft een afrekening van De Domijnen van € 722. 
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Geldmiddelen 

 
De saldi zijn genoemd zoals die per 31-12-2017 op de bankafschriften voorkwamen. De 

kas is gecontroleerd door 2 personen en akkoord bevonden. Afstorting van kasmiddelen 
vindt regelmatig plaats met behulp van sealbags. 

 

Passiva 
 
Vermogen 

 

Algemene reserve per 01-01-2017      €  30.807 
Het jaarrekeningsaldo 2017 bedraagt € 14.844 positief   

Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve   €  14.844 
 

Algemene reserve per 31-12-2017      €  45.651 

 
 

Schulden op lange termijn 
 

Er zijn geen langlopende verplichtingen. 

 
Crediteuren 

 

Te betalen huur 2017       €  68.306 
 

Nog te ontvangen bedragen 
 

Er zijn geen nog te ontvangen bedragen.  

 
Schulden op korte termijn 

 
Deze bestaan voornamelijk uit nog af te dragen BTW. 

 

 
 



31 

 



32 

 

 

9. Exploitatierekening 2017 
 

 

 

 

Exploitatierekening 2017 Rekening 2016 Rekening 2017 

REKNR  NAAM REKENING DEBET CREDIT DEBET CREDIT 

4010 Huisvestiging museum                     68.306                 68.908                 

4020 Huisvestiging extern depot                                4  151                 

4030 Verzekeringen/ gemeentelijke belastingen 2.107                 2.356                 

4040 Huisvestigingskosten (g/w/e/t)           5.678                 6.400                 

4050 Schoonmaakkosten                         3.183                 4.256                 

4060 Beveiliging                              1.664                 3.176                 

4070 Facilitaire kosten                        113                 528                 

4080 Huisvestingskosten (incl. 4090) 4.544  2.963  

 Huisvestingskosten 85.595 0 88.738 0 

      

                     

4095 Gemeente subsidie totaal                           7.500      137.000 0 129.500 

 Huisvestingssubsidie 7.500 137.000 0 129.500 

      

      
4110 Salaris                                  8.497                 18.730                 

4120 Vrijwilligersvergoeding                  10.254                 8.614                 

4130 Inlenen personeel                                                                         

4140 Opleidingskosten                         89                 251                 

4150 Reiskosten                               2.818                 2.766                 

4160 Vrijwilligerskas                         355                 85                 

4170 Museale contributie                      172                 186                 

4180 Diverse personeelskosten                           1.263                 482                 

 Personeelskosten 23.448 0 31.114 0 

      

      
4202 Tentoonstelling grote gezinnen           1.894                 0                 

4203 Opening tentoonstelling grote gezinnen                272                 0                 

4204 Tentoonstelling Mode (2018) 0  1.695  

4230 Expositie 2e etage2 41                 16                 

4240 Onderhoud collectie                      922                 846                 

4250 Aankoop collectie                                       10                 12                 

4260 Diversen boeken                          196  15                 

4270 Diversen 'Expositie en collectie'        308                 10                 

4291 Kosten lezingen                                                 32                 337                 

4298 Project en overige sponsoring                             552                 0 

 Expositie en collectie 3.675 552 2.931 0 
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Exploitatierekening 2017 Rekening 2016 Rekening 2017 

REKNR  NAAM REKENING DEBET CREDIT DEBET CREDIT 

4310 Kantoorkosten algemeen                   1.013                 230                 

4320 Kantoorkosten bank                       317                 255                 

4330 Kantoorkosten ICT                        2.082                 2.162                 

4340 Kantoorkosten salarisadm. en accountant   325                 586                 

4350 Portokosten                              175                 255                 

4370 Museale contributie  (bureaukosten)                    173                 824                 

 Bureaukosten 4.085 0 4.312 0 

      

      
4420 Rente geldlening                         1.131                 312                 

4490 Afschrijvingskosten                      15.000                 12.500                 

5100 Rente Spaarrekening                       313                 136 

 Algemene kosten 16.131 313 12.812 136 

      

      
4496 Donaties algemeen                                        2.502                 0 

4497 Sponsoring periodiek                                                        5.000                      0 

4520 Kosten extra activiteiten vrienden                         405 

4595 Donaties vrienden                                                                        

      

 Vrienden van het museum  7.502  405 

      

      
4610 Advieskosten    25 

4620 Pr-kosten (advertenties/website)         9.389                 6.811  

 Pr-kosten       9.389 0 6.836 0 

      

      
4710 Huisvesting Gooj Kamer                   19.103                 0                 

4798 Overige kosten Gooj Kamer                5.277                 191                 

 Huisvesting Gooj Kamer                   24.380 0 191 0 
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Exploitatierekening 2017 Rekening 2016 Rekening 2017 

REKNR  NAAM REKENING DEBET CREDIT DEBET CREDIT 

7201 Inkoop (6% btw)                                           868                 896                 

7210 Inkoop vlaai / gebak                       3.185                 2.257                 

7221 Inkoop wijn / bier (21% btw)                          136                 203                 

7222 Inkoop lunch & High Tea                             909                 723                 

7240 Inkoop gebruiksgoederen                             194                 41                 

7250 Emballage                                             24                 8                 

7298 Overige inkoopkosten Gooj Kamer                     102                 83                 

 Inkoop Gooj kamer 5.419 0 4.211 0 

      

      
7301 Inkoop boeken                            65                 253                 

7310 Inkoop (21% btw) 175                 125                 

7351 Overige winkel (6% btw)               89                                  

 Inkoop boeken en winkel 329 0 378 0 

      

      
8101 Bezoekers >18 jaar                                       27.170                 17.859 

8103 Bezoekers <18 jaar                                    296                 128 

8120 Rondleidingen                                            2.712                 1.691 

8130 Opbrengst lezingen                                                   413                 0 

8140 Opbrengst Museum op Locatie                                         100                 1.000 

8190 Omzet porto- en verzendkosten                                            32                 7 

8198 Overige opbrengsten museum                               812                 25 

 Omzet museum 0 31.535 0 20.710 
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Exploitatierekening 2017 Rekening 2016 Rekening 2017 

REKNR  NAAM REKENING DEBET CREDIT DEBET CREDIT 

8211 Verkoop dranken (6% btw)                 9.274  6.135 

8230 Verkoop vlaai / gebak (6% btw)                           6.257                 4.386 

8241 Verkoop wijn en bier (21% btw)                              154                 186 

8250 Verkoop & high tea (6% btw)                           4.451                 3.046 

8270 Verhuur Gooj Kamer                                       799                 390 

8298 Overige verkopen Gooj Kamer                              49                 88 

 Omzet Gooj Kamer 0 20.984 0 14.230 

      

      
8301 Verkoop (6% btw)                                    1.320                 969 

8330 Verkoop (21% btw)                                              500                 417 

 Omzet boeken en winkel 0 1.820 0 1.386 

      
 Resultaat 19.751  14.844  

      

 Totalen                                 199.706 199.706 166.367 166.367 
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Toelichting exploitatierekening 2017 
 

Subsidie 
 

Van de gemeente werd over 2017 een bedrag voor huisvesting en subsidie ontvangen 
van € 137.000, rekening houdende met een subsidieafrekening uit 2014, is hierop een 

bedrag van € 7.500 aan subsidie door de gemeente ingehouden. 

 
Personeelskosten 

 

De personeelskosten zijn met ruim € 10.000 gestegen, met name als gevolg van het 
aanstellen van mw. D. van Meel als collectiebeheerder (15 uur per week). Toekomstig 

zullen de personeelskosten, zeker indien gestreefd wordt naar een voor bezoekers 
aantrekkelijk museum, structureel hoger worden. 

 

Expositie en collectie 
 

De kosten van de in 2017 doorlopende tentoonstelling ‘Groote gezinnen’ zijn grotendeels 
gemaakt in 2015. Hierdoor zijn de expositie- en collectiekosten over 2017, ten bedrage 

van € 2.931, als uitzonderlijk laag aan te merken. 

 
PR-kosten 

 

In 2017 is extra aandacht besteed aan PR en communicatie. Toekomstig zal het museum 
structureel aandacht moeten schenken aan de naamsbekendheid en het presenteren van 

publiekstrekkende exposities.  
 

Inkoop boeken en winkel 

 
De inkopen van boeken en winkel hebben € 2.000 minder bedragen dan geraamd, omdat 

in 2017 verkocht is uit de voorraad die nog aanwezig was, 
 

Omzet ‘Gooj kamer’ 

 
Helaas heeft de ‘Gooj Kamer’, evenals het museum, in 2017 minder bezoekers gehad, 

hierdoor is het resultaat lager uitgevallen dan verwacht. 
 

Voordelig saldo 

 
Bij het opstellen van de begroting 2017 werd uitgegaan van een sluitende begroting. Na 

afsluiting van de jaarrekening is er sprake van een positief resultaat. Dit saldo, ten 

bedrage van € 14.844, wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
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Besluit vaststelling jaarrekening 2017 
 

 

Het bestuur van de Stichting Museum van de Vrouw besluit tot vaststelling van de 
Jaarrekening 2017 conform het door de penningmeester ingediende concept. 

 
Aan de penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde financiële beheer. 

 

De Jaarrekening zal in tweevoud aan het college van burgemeester en wethouders van 
Echt-Susteren ter kennisname worden ingezonden. 

 
Aldus besloten in de vergadering van 11 juni 2018. 

 

 
 

Het bestuur voornoemd, 

 
 

 
 

 

J.H.M. Rutten MBA, voorzitter   ………………………………………………………. 
 

 
 

 

 
Drs. F.N. Dingemans-Bakels   ………………………………………………………. 

 

 
 

 
 

P.J.M. Laumen     ………………………………………………………. 

 
 

 
 

 

Mr. M.F.A.M. Poolen     ………………………………………………………. 
 

 
 

 

 
P.W.M. Vinken     ………………………………………………………. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


