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Voorwoord
door Fokeline Dingemans

Veel is er gebeurd in de achter ons liggende jaren.
Medio 2017 werd er een besluit genomen over de
nieuwe invulling van het pand Plats 1. Tot die tijd deelde
het museum het gebouw met de VVV en de Bibliotheek.
Nu zouden er nieuwe medegebruikers komen in een
andere verdeling van de ruimte. Het jaar daarop werd
grotendeels besteed aan de verbouwing van het pand
en het invullen van de nieuwe museale ruimtes.
Het museum was gesloten voor het publiek,
maar achter de schermen werd door alle
vrijwilligers veel werk verzet.
In 2019 was het zover: anders dan voorheen beschikt
het museum nu over een permanente expositie op de
begane grond en een ruimte voor wisseltentoonstellingen
op de eerste verdieping. De vertrouwde Gooj Kamer
maakte plaats voor een Grand Café.
Door alle veranderingen kan 2019 beschouwd
worden als een overgangsjaar, het is wennen aan de
nieuwe situatie. Maar met twee mooie tentoonstellingen
en het Wonderkabinet is het nieuwe tijdperk in ieder
geval goed begonnen.
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INLEIDING
In het centrum van Echt,
aan het gezellige plein de Plats,
ligt het Museum van de Vrouw.
Het museum is gevestigd in het oude raadhuis
van Echt, een beeldbepalend monumentaal
pand in Neo-Renaissancestijl.
Het gebouw is in 2018 van binnen volledig
gemoderniseerd. Op 19 januari 2019 is het
gebouw heropend en heeft de naam
‘Cultuurhuis Edith Stein’ gekregen.
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01
Organisatie
De Stichting Museum van de Vrouw is op 19 juli 2005 opgericht.

Het Museum van de Vrouw is uniek.

Per 31-12-2019 bestond het bestuur uit:

Het is het enige museum in Nederland

Mw. Drs. F.N. (Fokeline) Dingemans

dat in het teken staat van de vrouw en

Voorzitter

haar leven. Het heeft een omvangrijke
collectie voorwerpen van diverse aard
en is ontstaan uit de collectie van het
voormalige Gemeentemuseum Echt e.o.
en

de

volkskundige

privéverzameling

Nostalnu van Annie Schreuders-Derks uit
Susteren. Deze verzameling kwam in 2007
in het bezit van de gemeente.

een belangrijk deel aan de bewuste
het vrouwenleven in al zijn

facetten te presenteren. Het museum
belicht

speciaal

de

zaken

die

het

vrouwenleven kenmerken en verbindt
oude
thema’s.

tradities
Het

met
heeft

hedendaagse
tevens

zeer

nadrukkelijk aandacht voor de lokale/
regionale cultuur(geschiedenis).

8 / MVDV JAARVERSLAG 2019

Secretaris
Dhr. P.J.M. (John) Laumen			
Penningmeester
Mw. E.F.M. (Bep) Geurts-van der Leeuw
Bestuurslid

Per 31-12-2019 waren de volgende

Het museum ontleent zijn identiteit voor
keuze om

Mw. Mr. M.F.A.M. (Marijke) Poolen		

medewerkers in dienst:
Dorien van Meel (0,7 fte)			
Collectiebeheerder
Inge Feck-van Tuyl (0,45 fte) 		
Secretariaat
Tony Eijkenboom (ZZP)			
PR & Marketing
Danielle Mestrum (ZZP)			
Webbeheerder

> Vrijwilligster Marlies geeft een rondleiding door de tentoonstelling #Modegek

Het Museum van de Vrouw telde eind

medewerkers

2019 circa 40 vrijwilligers, die allemaal

verantwoordelijkheid van één van de

hun steentje bijdroegen om de bijzondere

bestuursleden. Wanneer dat noodzakelijk

collectie zichtbaar te houden voor de

was,

volgende generaties en om bezoekers

groeps- of dagverantverantwoordelijke(n)

een

bij een overleg of vergadering.

speciale

ervaring

te

bezorgen.

viel

tijdelijk

ondersteunde

het

onder

bestuur

de

de

Zonder de inzet van al deze vrijwilligers
is het onmogelijk om de doelstellingen van

Daarnaast vond er periodiek overleg

het museum te realiseren. De vrijwilligers

plaats tussen bestuur, medewerkers en

ontvangen

vrijwilligers.

de

bezoekers,

ze

onder-

Van

kwartaaloverleg,

steunen bij administratieve taken en bij

waarvoor

het

genodigd, wordt een verslag gemaakt,

opbouwen

van

exposities.

Zij

alle

het

vrijwilligers

worden

uit-

verzorgen rondleidingen. Ze zijn betrokken

zodat

bij het inventariseren, registreren, op-

zijn,

bergen en beheren van de collecties,

besprokene. Ook werden de vrijwilligers

ook in de depots. Verder behoort het

regelmatig

verzorgen van onder andere lunches,

mail

high tea’s en bijeenkomsten tot de

onderwerpen.

werkzaamheden.

De

zorg

voor

ook
kennis

vrijwilligers
kunnen
via

nemen

een

geïnformeerd

die

verhinderd
van

nieuwsbrief
over

het
/

relevante

de
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1.1 Afdelingen, commissies
en werkgroepen
In het Museum van de Vrouw bestaan diverse
afdelingen, commissies en werkgroepen.

Depots

een

Onder leiding van de collectiebeheerder

Duur en intensiteit worden in overleg

werken er diverse vrijwilligers in de depots.

met

Zij dragen zorg voor het inventariseren,

eindresultaat

registreren, onderhouden, opslaan en

is een korte periode in het museum te

sorteren van alle collectiestukken van

bewonderen in een kleine expositie.

creatieve
de

opdracht

leerkracht

uitgevoerd.

vastgesteld.

van

deze

Het

activiteit

het museum. Het museum beschikt over
kleding-

Behalve de educatieprojecten kunnen

depot en een buitendepot. In 2019

voor een school ook rondleidingen door

verleenden de depotmedewerkers ook

de

hun diensten bij het opzetten en inrichten

aangevuld met passende opdrachten,

van de tentoonstelling “Stille Kracht”.

een quiz of een creatieve activiteit (altijd

een

depot

binnenshuis,

een

tentoonstelling

verzorgd

worden,

in overleg met de leerkracht).

Educatie
De collectiebeheerder vormt samen met

Het educatieteam heeft in 2019 de

een aantal vrijwilligers het educatieteam.

pilot met de Angelaschool uit Echt en
de Martinusschool in Vlodrop afgerond.

In samenwerking met scholen regelt dit

Conclusie was dat het voor de school

team de educatieprojecten van het

een heel fijn project was, maar voor het

Museum van de Vrouw. Ieder project

museum te intensief. In de toekomst zullen

wordt op maat gemaakt en aangepast

deze projecten vereenvoudigd worden.

aan de betreffende doelgroep en aan
de

eisen/wensen

van

de

school.

Daarnaast

heeft

het

Museum

van

lopende

de Vrouw zich aangesloten bij het plat-

tentoonstelling en een bezoek aan het

vorm Reizen in de Tijd, wat in Gelderland

Museum van de Vrouw is onderdeel

opgezet is en nu langzaam over geheel

van het project. Daarnaast wordt er op

Nederland uitgerold wordt. Samen met

school, in samenwerking met en begeleid

het Cuypershuis in Roermond en het

door medewerkers van het museum,

streekmuseum in St. Odiliënberg zijn we

Uitgangspunt

is

altijd
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de

het eerste museum in Limburg dat onder

bezoekt ook onderwijsinstellingen. Daar

leiding van de organisatie van Reizen in

wordt

de Tijd opgeleid en ondersteund wordt

aangeboden.

In

in het maken van de projecten voor de

educatieteam

de

basisschool. Voor meer informatie: www.

Museum

reizenindetijd.nl/de-leerlijn-in-twee-rode-

genomen.

draden

programma met als onderwerp “De vier

een

aangepast

op

2019

heeft

het

voor

het

op

zich

zorg

Locatie
Het

programma

(MOL)

ontwikkelde

een

jaargetijden”. Veel voorwerpen uit de

Financiële administratie

collectie kunnen hierin ondergebracht

De penningmeester doet samen met 2

worden

vrijwilligers

collectie

de

financiële

administratie.

en

er

wordt

gevormd

een

met

schaduw-

overbodige

Samen zorgden zij in 2019 o.a. voor de

collectie-items die voor zowel educatie

afhandeling van de kas – en bankmutaties.

als het MOL gebruikt kunnen worden. In
de toekomst is het de bedoeling dat het

Gastvrouwen

programma voor het MOL aansluit bij

Het team gastvrouwen van het museum

onze wisselexpositie.

ontvangt bezoekers, beheert de museumwinkel, voorziet de bezoekers van het

Museumwinkel

Grand Café van koffie, thee, vlaai of

In de museumwinkel worden diverse

geboekte extra’s en geeft informatie.

producten

Voor

dag-

kleine kunstwerken van lokale kunste-

verantwoordelijke. Deze zorgt ervoor dat

naars en boeken in relatie met gegeven

het team weet wat er op de agenda

lezingen

staat en dat alles goed verloopt. In 2019

werd ook in 2019 beheerd door de

bezochten 6159 gasten het museum;

gastvrouwen.

iedere

dag

is

er

een

aangeboden,

in

het

museum.

waaronder

De

winkel

een groot deel van hen bezocht ook het

PR & Marketing

Grand Café.

Het doel van PR voor het museum is de

Museum op Locatie (MOL)

naamsbekendheid te vergroten en zoveel

Vrijwilligers van het museum gaan met

mogelijk mensen te interesseren voor het

een koffer vol museumobjecten op bezoek

museum. Het marketing- en promotiewerk

in een zorgcentrum, een bijzonder instituut

wordt

of

dagverzorging.

bestaat uit 3 medewerkers en 1 vrijwilliger.

Aan de hand van speciaal voor de

Specifieke doelgroepen voor het museum

doelgroep

zijn ouderen, scholieren en groepen.

een

worden

instelling

voor

geselecteerde

verhalen

verteld

artikelen
en

verricht

door

een

team,

dat

samen

worden herinneringen aan het verleden

Ingezette

opgehaald. Het Museum op Locatie

folders, flyers en uitnodigingen op papier.

middelen

zijn

o.a.

posters,
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Online wordt het museum onder de

zowel bij een bezoek aan het museum als

aandacht gebracht via de website en

online. In 2020 wordt dit nader uitgewerkt.

social media (Facebook en Instagram).

Rondleiders
Ook wordt gebruik gemaakt van personal-

De rondleiders van het museum zijn

mailing

veelal ook werkzaam op een andere

om

de

activiteiten

van

het

museum te promoten

afdeling binnen het museum. Voor elke
aangemelde groep wordt een passende

Met

regelmaat

verschijnt

er

een

rondleider gezocht.

Nieuwsbrief. Daarnaast worden externe
websites ingevuld met informatie over
het museum en worden de diverse
uitagenda’s gevuld met activiteiten, die
we gedurende het jaar uitvoeren.
Belangrijke
de

pr-items

promotie

#Modegek

van
met

in

2019

Meer dan 600 bezoekers
namen in 2019 deel aan een
rondleiding met een gids.

waren

de

tentoonstelling

de

bijbehorende

Secretariaat

activiteiten en de introductie van de

Het secretariaat neemt boekingen aan,

nieuwe website.

beheert

Op 18 en 20 februari

de

agenda,

bespreekt

aan-

werden voor onze doelgroepen kennis-

komende reserveringen, activiteiten en

makingdagen

georganiseerd

voor

evenementen met de gastvrouwen en

#Modegek.

bijeenkomsten

waren

dagverantwoordelijken, verricht admini-

goed

stratieve werkzaamheden en onderhoudt

met

De

43

en

bezocht.

Op

34
9

deelnemers
mei

2019

werd

de

de personeelsbestanden.

nieuwe website met succes gelanceerd.
Over het verslagjaar 2019 zijn geen
In samenwerking met de VARA was

bijzonderheden te vermelden.

er medio 2019 een kortingsactie voor
leden. In het najaar konden bezoekers

Technische afdeling

met een voucher van het Kruidvat het

Het museum beschikt over een eigen

Museum van de Vrouw bezoeken. De

technische afdeling, waar 2 vrijwilligers

laatste maanden van het jaar stonden in

zorgen voor alle voorkomende klusjes

het teken van de voorbereidingen voor

en kleine reparaties. In 2019 waren deze

de tentoonstelling “Stille Kracht”. Ook

vrijwilligers ook actief bij het inrichten van

werden er voorbereidingen getroffen om

de tentoonstelling “Stille Kracht”.

de waardering van bezoekers te meten,
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> Samen gezellig een schild, tas of hoed maken / 16 oktober 2019

1.2 Veranderingen 2019
Op 19 januari 2019 is het gebouw, na een ingrijpende verbouwing,
heropend en heeft het de naam Cultuurhuis Edith Stein gekregen.

Behalve

het

museum

zijn

ook

de

oude ansichtkaarten, bidprentjes, alle

Koninklijke Harmonie St. Caecilia, de

edities van het Waekblaad vanaf 1901

Heemkundekring ‘Echter Landj’, Veldeke

en veel andere documenten over de

Kring Echt en de Stichting Dr. Edith

geschiedenis

Stein

omstreken.

vaste gebruikers van het pand.

van

Echt-Susteren

en

Op de bovenste etage is het Historisch
Informatie Punt (HIP) gevestigd. Hierin is

Het Wonderkabinet is na de verbouwing

een selectie uit de historische collectie

een nieuw en vast onderdeel van het

van

museum geworden.

de

Gemeente

Echt-Susteren

op-

genomen, met name het fotoarchief,

> Het vernieuwde Grand Café
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> Kunstinstallatie ‘Engelen (donoren)’ door Marielle van Meel
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02
Karakteristieken
Het nieuw ingerichte museum kenmerkt zich door een sfeervolle
uitstraling met een bijzondere thematiek en dynamiek.

Deze wordt meteen al ervaren in het

verbindt oude tradities met hedendaagse

Wonderkabinet.

collectie

thema’s en heeft tevens zeer nadrukkelijk

wordt in de nieuwe setting uitnodigend

aandacht voor de lokale en regionale

gepresenteerd en iedere bezoeker, jong

cultuur(geschiedenis). Daarnaast beschikt

en oud, voelt zich als vanzelfsprekend

het museum over eigen documentatie,

op zijn gemak. Het museum is een

die ondersteuning biedt bij de presentaties.

Onze

rijke

kenniscentrum voor educatie en informatie. Het museum ontleent zijn identiteit

De

voor

de

samenhang gepresenteerd worden. Het

bewuste keuze om het vrouwenleven

museum wil een totaalbeleving bieden

in al zijn facetten te presenteren. Het

en daarvoor is sfeer een belangrijke

museum

factor.

een

belangrijk

belicht

deel

speciaal

aan

de

zaken

collectie

zal

zoveel

die het vrouwenleven kenmerken en

> Kinderen krijgen een bijzondere rondleiding in het kledingdepot
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mogelijk

in

2.1 Doelen
Het Museum van de Vrouw streeft ernaar om
de volgende doelen te verwezenlijken.

• De collectie als verzameling
geschiedkundige en volkskundige
objecten verbonden aan het leven
van vrouwen – met als zwaartepunt de
euregio – behouden en uitbreiden;
• Het presenteren en verzamelen van
bijzondere geschied- en volkskundige
objecten die betrekking hebben op de
regio Echt-Susteren;
• Het zichtbaar maken van beide
collecties onder andere door middel van
het Wonderkabinet, tentoonstellingen,
presentaties en educatie;
• Het opwekken van belangstelling en
waardering in de samenleving voor de
beide collecties en de daarmee verband
houdende historische, maatschappelijke

• Het verzamelen en ter beschikking
stellen van kennis over de collecties
door het bestuderen, onderzoeken,
belichten en interpreteren van historische
veranderingen en hedendaagse
ontwikkelingen;
• Relevant blijven als cultureel centrum.
• Zoveel mogelijk gebruik maken van
moderne technologie om het museum
voor een zo breed mogelijk publiek
aantrekkelijk te maken.
• En verder het verrichten van alle
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

en culturele achtergrond;

Het museum tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
- Het overdragen van kennis;

ontwikkelen van financieel draagvlak

- Dit overdragen mede te doen door

ten behoeve van de continuïteit van het

middel van exposities, voordrachten

museum;

en lezingen en deze te presenteren in

- In dit kader te streven naar een

verhalende vormen waarbij sfeerbeelden

professionele uitstraling en werking van

worden gegeven die interactie oproepen

het museum;

bij het publiek;

- Het aanwenden van alle wettige

- De belangstelling en waardering in

middelen, die voor het bereiken van het

de samenleving te gebruiken voor het

gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
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2.2 Collectie
Het Museum van de Vrouw heeft een grote en gevarieerde collectie.

De

collectie

kundige

en

bestaat

uit

geschied-

waarvan al exemplaren in het bezit zijn,

volkskundige

objecten,

worden niet aangenomen.

verbonden aan het leven van vrouwen
afkomstig uit Limburg en objecten, die

Collectiecommissie

betrekking hebben op de regio Echt-

De bestaande collectiecommissie houdt

Susteren.

toezicht op samenstelling, beheer en
ontsluiting van de collectie. Leidraad

De collectie is in het bezit gekomen door

zijn de gedragsregels en voorschriften

verwerving,

die zijn vastgelegd in de Ethische Code

aankoop,

bruiklenen

en

door het verzamelen van voorwerpen,

voor Musea.

zoals archeologische vondsten.
In 2019 is een begin gemaakt met
De

collectie

wordt

nog

steeds

het selecteren van voorwerpen, die

uitgebreid, veelal door schenkingen

niet

gezichtsbepalend

zijn

of

niet

van particulieren. Het museum doet

passen binnen de collectie. Deze zullen

geen actieve verwerving. Bij aanbod

elders onderdak moeten vinden. Dit

van voorwerpen wordt selectie aan de

gebeurt aan de hand van de LAMO

poort toegepast. Voorwerpen die niet

(Leidraad Afstoten Museale Objecten).

passen binnen de museumcollectie of

2.3 Wonderkabinet
In het Wonderkabinet komen verschillende collecties samen.

Het nieuwe Wonderkabinet presenteert

Deze tentoonstelling is samengesteld

op

bijzondere

selectie

met objecten uit de collectie van het

van

voorwerpen

gemeente-

Museum van de Vrouw, de voormalige

wijze
uit

een
de

geschiedenis van Echt-Susteren.

gemeentecollectie en bruiklenen van
partners.
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> Het Wonderkabinet verwondert bezoekers
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> De 20
kostuums
geïnspireerd door de provincie ‘Limburg’ van Tilly Zegers

03
Publiek
Het Museum van de Vrouw heeft
haar bezoekers veel te bieden.

De opening van de tentoonstelling

kledingstukken van kostuumontwerpster

#Modegek op 12 januari 2019 is het

Tilly Zegers een opvallende plaats in die

begin van een nieuw tijdperk in de

tentoonstelling.

geschiedenis van het Museum van
de Vrouw. Het gemoderniseerde en

Met het Lokale Kunst-project wordt

heringerichte pand aan de Plats 1 was

een aantal keren per jaar werk van

voor het eerst na de verbouwing weer

plaatselijke

openbaar toegankelijk.

kunstenaars

of

regionale

onder

amateur-

de

aandacht

gebracht. In mini-exposities wordt inHet museum streeft naar vernieuwing en

gespeeld op de actualiteit of worden

wil voor een groot publiek aantrekkelijk

bijzondere verzamelingen getoond.

zijn. Dat is niet alleen te zien in de
moderne tentoonstellingsruimte en het

In

2019

mocht

het

nieuwe Wonderkabinet, ook de nieuwe

bezoekers ontvangen.

museum

6159

huisstijl en de nieuwe website getuigen
van een frisse aanpak. In de expositie

Verder

biedt

het

#Modegek werd op een eigentijdse

Vrouw bezoekers verschillende arrange-

manier in 12 panelen 150 jaar mode

menten

gepresenteerd. Zo was er o.a. plaats

met een bezoek aan het museum,

voor een bijzonder kunstproject van

het Wonderkabinet en de lopende

Marielle van Meel en kregen een aantal

tentoonstelling.

aan,

Museum

altijd

in

van

de

combinatie
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3.1 Wonderkabinet
Nieuw in het museum is
het Wonderkabinet op de
begane grond.

Het Wonderkabinet is een aanwinst voor
het museum. In een sfeervolle ruimte
wordt in een groot aantal vitrines een
overzicht

getoond

van

de

museum-

collectie en de gemeentegeschiedenis.
Het is een permanente expositie met
bijzondere voorwerpen. Er is een boekje
samengesteld

met

informatie

over

de geëxposeerde objecten. Dit is bij
de entree te leen.
In het Wonderkabinet kunnen tevens
lezingen en vergaderingen gehouden
worden, het is geschikt voor de ontvangst
van besloten groepen en er kunnen
huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden.
De ruimte werd in 2019 een aantal
keren

gebruikt

voor

vergaderingen.
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lezingen

en
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3.2 Tentoonstellingen
#Modegek; ingesnoerd of ongebonden
(21-01-2019 / 01-12-2019).

Als eerste grote publieksevenement is begin
2019 de tentoonstelling ‘Modegek’ van start
gegaan.
Met de tentoonstelling wilde het museum jong
én oud in twaalf stijlperiodes inzicht geven
in de heersende modetrends. Verandering is
het

kenmerk

van

mode.

Vergankelijk

en

variabel maar altijd een manier om je uit
te

drukken.

Het

overzicht

liet

een

sterke

verandering van het vrouwbeeld zien in de
laatste anderhalve eeuw.

Over #Modegek
De onzelfstandige en afhankelijke burgervrouw
uit 1850 bestaat niet meer. Haar positie staat
in fel contrast met de plaats van de vrouw in
2019. De vrouw van nu laat zich niet in een rijgkorset persen. Ze is zelfstandig en onafhankelijk
en maakt haar eigen keuzes. Iets waar de
mode industrie met sales en hashtags gretig
op in speelt. Zijn we tegenwoordig werkelijk
ongebonden of is dat een illusie?
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Beeld: Liefsuitlimburg.nl
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3.2 Tentoonstellingen
Stille Kracht; De oorlog in de mens
(21-12-2019 / 01-12-2020).

Eind 2019 is de tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog geopend.
De tentoonstelling vertelt over het dagelijks
leven tijdens de oorlog.
Hoe beleefde een kind de oorlog, hoe was het
om te moeten schuilen voor bombardementen,
te evacueren, onderduikers in huis te hebben
of verliefd te worden op een Duitser, een
Engelsman of Amerikaan. De tentoonstelling
informeert de bezoeker over gewone dagelijkse
zaken.
In

de

aanloop

naar

werden

gesprekken

die

oorlog

de

emotionele,
dagelijkse

deze

tentoonstelling

gevoerd

hebben

persoonlijke

met

mensen,

meegemaakt.
herinneringen

gebeurtenissen,

die

soms

De
aan

grote

sporen achterlieten in mensenlevens, maakten
steeds weer emoties los. Er is zoveel dat wij
niet wisten, zoveel leed, maar ook mooie
herinneringen. De verzamelde verhalen, soms
verdrietig,

soms

spannend,

maar

allemaal

vanuit het hart verteld, vormen de rode
draad in de expositie. Deze mensen verdienen
ons respect en wij zijn dankbaar, dat ze
hun herinneringen met ons willen delen.

28 / MVDV JAARVERSLAG 2019

MVDV JAARVERSLAG 2019 / 29

30 / MVDV JAARVERSLAG 2019

MVDV JAARVERSLAG 2019 / 31

3.3 Mini-exposities
Op de begane grond van Cultuurhuis Edith Stein waren
in 2019 enkele mini-exposities gratis te bezichtigen.

26-04-2019 / 07-06-2019

Hoeden door het Connect College
Leerlingen van de brugklas van het Connect College hebben na een rondleiding
in het museum zelf hoeden gemaakt van foam en allerlei andere materialen. Deze
hoeden zijn 6 weken te bewonderen geweest.
28-06-2019 / 02-08-2019

‘Ode aan de onzichtbare generatie’
In het museum waren vanaf 28 juni werken van beeldend kunstenares Irma Frijlink
tentoongesteld. Irma is van huis uit een textielkunstenaar en maakt twee- en
driedimensionaal werk met textiele componenten. Zij laat zich inspireren door het
leven om haar heen. Wat gebeurt er in een mensenleven? Hoe gaat men daarmee
om? Dat intrigeert haar en zet zij om in beeldtaal.
20-08-2019 / 09-09-2019

‘Hemelse Helpers’
In samenwerking met Kitty Janssen, coauteur van het boek ‘Hemelse helpers’, was er
een kleine expositie samengesteld over het thema engelen. In deze expositie waren
onder andere een verzameling van engelenprentjes en voorwerpen uit de collectie
van het museum te bewonderen.
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> Lokale
Kunstenares Ria Geene - Rutten

3.4 Lokale Kunst
In 2019 werd ook het Lokale Kunst initiatief nieuw leven ingeblazen.

Het museum biedt kunstenaars uit Echt

hun werk. Een ander voorbeeld van

en

hun

lokale kunst is de jaarlijkse kortdurende

werk te exposeren in het museum. Dit

expositie van Fotokring Echt. Zij toonde

initiatief dateert van 2017 en is mede

een selectie van de beste, mooiste,

tot stand gekomen door verzoeken

scherpste, helderste en creatiefste foto’s

van inwoners uit Echt. De kunstwerken

aan het publiek.

omgeving

worden
weken

per

de

mogelijkheid

kunstenaar

tentoongesteld

in

een

zestal

de

grote

zaal. In 2019 presenteerden 4 personen

> In de grote zaal worden de kunstwerken tentoongesteld
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3.5 Museum op Locatie
Op stap met een themakoffer over het leven van vroeger.

Een bezoek aan het museum van de

voor

dagverzorging.

Aan

de

Vrouw is voor veel mensen een leuk

van

speciaal

de

doelgroep

uitje. Soms maakt de gezondheid zo’n

geselecteerde

uitstapje echter onmogelijk. Voor die

verhalen verteld en samen worden

groep mensen heeft het museum een

herinneringen

alternatief: het Museum op Locatie.

opgehaald. Het Museum op Locatie

Vrijwilligers van het museum komen

bezoekt ook onderwijsinstellingen. Daar

met een koffer vol museumobjecten

wordt

op bezoek in een zorgcentrum, een

aangeboden.

bijzonder

instituut

of

een

een

voor

artikelen
aan

het

aangepast

hand

worden
verleden

programma

instelling

3.6 Activiteiten in 2019
Elk jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd die verband
houden met de tentoonstelling of de actualiteit.

In 2019 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:
27 maart 2019

4 en 5 mei 2019

Lezing Ton van Reen

Moederdag actie

Tijdens deze lezing ging de auteur Ton

In het Moederdag-weekend was het

van Reen in op het leven van zijn moeder.

mogelijk om jezelf te laten fotograferen

Hij vertelde over haar en zijn leven. Er

in het Wonderkabinet. Van deze foto kon

was ook de mogelijkheid om vragen te

je vervolgens een beeldje laten maken

stellen en boeken aan te schaffen.

door 3d scanzone.
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26 juni 2019

kinderen in de herfstvakantie. Na een

Lezing Kostuumontwerper Tilly Zegers

rondleiding

Tilly Zegers vertelde enthousiast over

er ruimte om te knutselen o.l.v. onze

haar

educatiemedewerkers.

collecties

en

haar

inspiratie-

door

het

museum

was

bronnen. Tilly is kostuumontwerpster en
rijke stoffen, spetterende kleuren en

20 oktober 2019

unieke dessins inspireren haar tot het

Maand van de geschiedenis

maken van bijzondere kleding, die ze in

Tijdens dit weekend boden we onze

opdracht of als vrij werk maakt.

bezoekers

een

verkorte

rondleiding

door de tentoonstelling aan. Ieder uur
14 augustus 2019

nam een van onze rondleiders een

Hemelse helpers, door Kitty Janssen

groep bezoekers mee om bij een aantal

14 augustus 2019 verzorgde Kitty Jansen-

onderdelen

Rompen

informatie te geven.

een

lezing

over

engelen-

van

de

tentoonstelling

prentjes en hun rol in het dagelijks
leven in Limburg. Zij schetste een beeld

27 november 2019

van het Limburgse (volks)geloof en

Sinterklaaslezing door Kitty Janssen

de bijbehorende praktijken vanaf de

De lezing van Kitty Janssen belichtte de

oorsprong en vooral van de periode

goedheiligman op een geheel eigen

1850-1980.

manier. Niet alleen als kindervriend maar
ook als boeman en op een interessante

18 september 2019

geschiedkundige manier. Een boeiende

Workshop vilten

lezing voor volwassenen.

Op

woensdag

verzorgde

18

Marjon

september

2019

Verhoeven

een

Sinterklaasviering voor kinderen

workshop vilten in het museum. In

De Sinterklaasmiddag voor kinderen

circa 2,5 uur leerde ze de bezoekers

werd

de beginselen van het vilten. Iedereen

leerden iets over de tentoonstelling maar

ging met zijn of haar creatie naar huis.

er was ook veel ruimte voor spelletjes,

goed

bezocht.

De

kinderen

poppenkast en natuurlijk een bezoek
16 oktober 2019

van Sinterklaas.

Een schild, holster, tas of hoed
maken voor kids
In samenwerking met De Domijnen
organiseerden we een activiteit voor
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04
Retrospectief 2019
We kunnen op 2019 terugkijken als een jaar waarin de puntjes
op de i zijn gezet na de grote verbouwing van 2018.

Het Grand Café was volledig operatio-

museum aangesloten bij Museumkaart.

neel en alle arrangementen werden

De versterking van het bestuur mag niet

weer aangeboden. Het Wonderkabinet

onvermeld blijven. Per

heeft een groot draaiplateau op de vloer

mw. Geurts-van der Leeuw in functie als

gekregen, dat geschikt is voor diverse

bestuurslid. Met ingang van 01-01-2020

doeleinden, waaronder het exposeren

volgt zij mw. Dingemans-Bakels op als

van speciale museumstukken. Ook is

voorzitter.

01-09-2019

is

deze ruimte met de komst van het draaiplateau

uitermate

geschikt

gemaakt

Het Museum van de Vrouw heeft de

voor huwelijksvoltrekkingen. Ook in 2019

status

is het weer gelukt enkele enthousiaste

Museumregister.

Geregistreerd

Museum

in

het

vrijwilligers aan de diverse teams toe
te voegen en het aanbod van de

Vijf

museumwinkel

deelgenomen aan de cursus Bedrijfs-

de

uit

tentoonstelling

samenwerking
audio-tour

met

te

breiden.

#Modegek
Henk

gelanceerd,

Voor
is

in

Hover

een

die

zeer

enthousiast ontvangen is.

vrijwilligers

hebben

met

succes

hulpverlening, waarmee er in de regel
altijd een BHV’er in het pand aanwezig is.
In het verslagjaar ging veel aandacht uit
naar de governance van het museum.

Verder werd het afgelopen jaar de

Als leidraad voor het handelen van het

nieuwe website gelanceerd, werd na de

bestuur

introductie in december 2018 de nieuwe

Cultuur 2019.

huisstijl definitief ingevoerd

en kwam er

ander professioneel oppakken en verder

een digitaal reserveringssysteem. Met de

ontwikkelen in de loop van 2020 en

ingebruikname van een gemoderniseerd

volgende jaren.

dient

de

Governance

Het bestuur

Code

wil een en

kassasysteem beschikt het museum nu
ook over betaalautomaten. Tevens is het
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4.1 Samenwerkingen in 2019
Meer bereiken door samenwerking.

Het
met

museum
de

werkte

nauw

gemeente

samen

Echt-Susteren.

gemeente Echt. Daarnaast bevinden
zich

ook

nog

boeken

en

andere

Daarnaast waren er samenwerkingen

archiefstukken elders.

met diverse lokale ondernemers, het

Voor bezoekers en onderzoekers is het

Connect

‘De

HIP wekelijks gratis toegankelijk. Hier is

Eghte’, verschillende basisscholen, Henk

dan steeds minimaal één vrijwilliger, lid

Hover, Royal bioscoop Echt, regionale

van de Heemkundekring ‘Echter Landj’

musea, VVV’s en vele anderen. Voor

die ook het beheer uitvoert, aanwezig.

enkele busondernemingen stelden we

Op andere dagen is het HIP op afspraak

programma’s op maat samen.

te bezoeken. Onder toezicht en met

College,

zorgcentrum

hulp van leden van de heemkundekring

Historisch Informatie Punt
Op

de

derde

kunnen zij daar zelf onderzoek doen in de

verdieping

is

het

beschikbare materialen. Er zijn indexen

zogenoemde Historisch Informatie Punt

beschikbaar,

(HIP) ingericht. Daarin is een selectie

zelf kunnen opzoeken of er relevante

opgenomen

informatie aanwezig is.

archieven

en

van

de

bibliotheek,

documentatie

uit

de

historische collectie van de voormalige
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zodat

belangstellenden
Gedurende

geheel 2019 was het HIP geopend.
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4.2 Herinrichting en aanpassingen
Niet alle ruimtes waren (al) optimaal na de verbouwing.

Zo is de grote zaal in 2019 geschikt

te weten de plaquette van beeldend

gemaakt voor het tentoonstellen van

kunstenaar Math Tillie (oorspronkelijk

lokale

fotografieruimte

gemaakt voor de huishoudschool in

ingericht, is het kantoor voorzien van

1995 en door de familie Tillie geschonken

nieuwe computers, het Grand Café

aan het Museum van de Vrouw) en een

heringericht,

Wonderkabinet

plaquette gemaakt door Lei Hannen

uitgebreid met een draaiplateau voor

in opdracht van de gemeente Echt-

diverse doeleinden en zijn aan de gevel

Susteren.

kunst,

is

de

het

van het gebouw 2 plaquettes onthuld,

> Het vernieuwde Grand Café
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05
Prospect 2020
Vooruit kijken op een nieuw cultureel jaar.

Het museum streeft naar het versterken

voor ‘het smalste stukje Nederland’,

van

bezinningstoerisme en Citta Slow worden

de

eigen

onderscheidende

betekenis zowel lokaal, regionaal als

verder

landelijk. Daartoe wordt gestreefd naar

contacten in het grensgebied o.a. met

samenwerking met partijen die daar-

Maaseik, Heinsberg en Selfkant zullen

aan een bijdrage kunnen leveren.

daartoe worden uitgebreid. Dit alles

onderzocht.

De

bestaande

ook met het oog op onderwijs en
De ambitie van het museumbestuur

vorming.

is tevens de krachten op historisch en
cultureel gebied binnen de gemeente

De collectie zal zoveel mogelijk in

te bundelen en daardoor structureel

samenhang

te versterken. Dit krijgt onder andere

Het museum wil een totaalbeleving

vorm in een meer gerichte samen-

bieden

werking met medegebruikers van het

belangrijke factor. Dit moet resulteren

Cultuurhuis Edith Stein. Daarnaast moet

in een (forse) toename van het aantal

gedacht worden aan samenwerking

bezoekers en het waarborgen van

met de Natuurhistorische Vereniging

continuïteit en zelf-standigheid.

en

gepresenteerd
daarvoor

is

worden.

sfeer

een

‘Pepijnsland’, Stichting ’t Stift en Natuurvrienden

Susteren

en

Heemkunde

Vereniging Nieuwstadt.

Ook op financieel vlak wordt gekeken
naar nieuwe mogelijkheden en kansen.

Kansen die euregionale samenwerking
kan bieden door middel van aandacht
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VRIJWILLIGERS
BEDANKT!
Als klein museum zijn we zeer rijk
met onze hechte groep vrijwilligers
die dagelijks hun beste beentje
voorzetten om bezoekers een
leuk uitje te bieden.
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5.1 Verwachte ontwikkelingen
In

2020

verwachten

we

het

van het Cultuurhuis Edith Stein wordt.

Wonderkabinet te completeren met een

In 2020 hopen we de inrichting te kunnen

3D-videowandprojectie, die collectie-

realiseren.

stukken uit de eigen vitrines en ’t Stift uit
Susteren laat zien.

Verder

proberen

vernieuwend
De entree/museumwinkel is toe aan een

te

we

steeds

weer

zijn

met

acties,

arrangementen, lezingen etc.

make-over. Het is de bedoeling dat de
ruimte het cultureel informatiecentrum

5.2 Activiteiten in 2020
In 2020 zullen er weer diverse activiteiten

Verder staan er lezingen, mini-exposities

gepland worden. In de eerste plaats

en

staan we uitgebreid stil bij de viering van

kunstenaars op de planning en worden

75 jaar bevrijding. De hoofdexpositie is

de

Stille Kracht.

mogelijk uitgebreid dan wel aangepast.

tentoonstellingen
huidige

van

arrangementen

lokale
waar

5.3 Samenwerkingen in 2020
In 2020 streven we ernaar nog meer lokale ondernemers en kunstenaars bij het
Museum van de Vrouw te betrekken.
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06 2019 in cijfers
Toelichting jaarrekening 2019 en ambitie 2020 en volgend:
In 2019 is het museum, nadat het

Daarnaast is vanaf eind 2019 aandacht

gedurende 2018 gesloten was, weer

geschonken aan het einde van WO II

opengegaan en wel met, naast de vaste

en de bevrijding van onze regio in de

opstelling in het nieuwe Wonderkabinet,

expositie Stille Kracht. Tussentijds kwamen

de expositie #Modegek.

ook andere thema’s aan bod onder
andere via het educatietraject, opgezet

Het jaar 2019 dient gezien te worden
als

een

(museale)

overgangsjaar.
activiteiten

Immers

zijn

met enkele onderwijsinstellingen.

de

geleidelijk

Er is een begin gemaakt met het invullen

verder opgestart en de organisatie is

van een structurele samenwerking met

deels (op)nieuw aan de slag gegaan.

collega-musea, onderwijsinstellingen en
andere relevante partijen.

In onderstaande tabel zijn de bezoekersaantallen vanaf 2015
tot en met 2019 opgenomen:

Jaar

Volwassen

Jeugd < 18 jr.

Gratis

Totaal

2015

4.404

148

377

4.929

2016

6.178

125

275

6.578

2017

3.884

79

> 400

> 4.363

2018

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2019

5.470

289

400

6.159
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6.1 Jaarekening 2019
Exploitatie

middelen van het museum dan wel uit

De voornaamste inkomstenbron van

subsidies die voor deze investeringen

het Museum van de Vrouw is de

beschikbaar zijn gekomen. Gedurende

exploitatiebijdrage van de gemeente

2019

Echt-Susteren.

worden

toegekend voor het verder verfraaien

gegenereerd

van het Wonderkabinet. De afronding

entreekaarten,

van de in dat kader te verrichten

zelfstandig
uit

de

Daarnaast

inkomsten

verkoop

van

het verzorgen van rondleidingen en

is

een

provinciale

subsidie

werkzaamheden loopt door in 2020.

projecten zoals ‘Museum op Locatie’,
de verkoop van kleine artikelen in de

Belangrijk streven is om tot een sluitende

museumwinkel en niet in de laatste

begroting te komen die de continuïteit

plaats de opbrengsten van het Grand

van het museum garandeert als het

Café.

tegenzit.
welke

Investeringen

Daartoe
additionele

wordt

onderzocht

inkomsten

er

verworven kunnen worden.

Ook in 2019 zijn veel investeringen in
bijv. exposities enz. gedaan uit eigen
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Balans per 31-12-2018 resp 31-12-2019
ACTIVA

31-12-2018

31-12-2019

€ 34.018

€ 32.563

€ 3.917

€ 1.126

€ 14.708

€ 23.601

-

€ 33

€ 28

€ 1.188

Bank, rekening courant

€ 22.189

€ 12.779

Bank, spaarrekening

€ 25.000

€ 7.206

€ 99.860

€ 78.496

31-12-2018

31-12-2019

€ 45.651

€ 18.230

-/- € 27.421

€ 21.555

€ 18.230

€ 39.785

-

-

€ 1.815

€ 31.772

€ 79.815

€ 6.939

€ 99.860

€ 78.496

Materiële activa
Inrichting (incl. exposities)

Debiteuren
Nog te ontvangen
Vooruit betaald
Geldmiddelen
Kasgeld

PASSIVA
Vermogen
Algemene reserve
Exploitatieresultaat

Schulden op lange termijn
Crediteuren
Schulden op korte termijn
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Toelichting op de balans
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa

Subsidies

en

passiva

worden

tegen

In de loop van 2019 is een provinciale

nominale waarde gewaardeerd, daar

subsidie

waar

Wonderkabinet

van

deze

grondslagen

wordt

afgeweken wordt dit hierna toegelicht.

ten

behoeve
(fase

2)

van

het

ontvangen.

Deze subsidie is aangewend voor de
verdere

inrichting

van

deze

ruimte.

Materiële vaste activa

Denk daarbij aan een draaitableau,

De inrichting is gewaardeerd op basis

beamer, videopresentatie, maar ook

van de aankoopwaarde gecorrigeerd

documentatie van de tentoongestelde

met afschrijvingen. Deze activa zijn

objecten en een geïllustreerde hand-

opgenomen in een overzicht met daarin

leiding voor de bezoekers.

de aanschafwaarden, (des)investeringen,
afschrijvingen,

boekwaarden

en

rest-

waarden.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen

Winsten zijn verantwoord in het jaar

Het resultaat wordt bepaald als het

waarin de goederen zijn geleverd c.q.

verschil tussen opbrengstwaarde van

de diensten zijn verricht. Verliezen welke

de geleverde prestaties en verrichte

hun oorsprong vinden in het boekjaar

diensten enerzijds, en anderzijds de

zijn in aanmerking genomen zodra deze

kosten

voorzien zijn.

en

andere

lasten

van

het

jaar, gewaardeerd tegen historische

Afschrijvingen

kostprijzen.

De afschrijvingen op materiële vaste

Resultaatbepaling

activa

Het resultaat wordt bepaald als het

van een vast percentage van de

verschil

en

aanschaffingswaarde, op basis van de

andere opbrengsten en de andere

verwachte levensduur. In 2019 is een

lasten

verhoogde afschrijving toegepast.

tussen

de

gedurende

netto-omzet
het

verslagjaar

zijn

berekend

door

middel

met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.

>
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ACTIVA
Materiële activa

Nog te ontvangen bedragen

Zie bovenstaande toelichting.

Dit betreft met name nog te ontvangen
belastingen (BTW) 4e kwartaal 2019.

Debiteuren
Dit betreft openstaande vorderingen

Geldmiddelen

in verband met door het museum

De saldi zijn genoemd zoals die per

verleende diensten.

31-12-2019 op de rekeningafschriften
voorkwamen. De kas is gecontroleerd
door 2 personen en akkoord bevonden.

PASSIVA
Vermogen

Schulden op lange termijn

Algemene reserve per 01-01-2019

Er zijn er geen schulden op lange termijn.

€ 18.230

Crediteuren
Het jaarrekeningsaldo 2019 bedraagt

Dit betreft onder andere een bedrag van

€ 21.555

€ 20.000 verschuldigde huur over 2019,

Dit saldo komt ten gunste van
de algemene reserve
€ 21.555

alsmede enkele facturen in verband

met werkzaamheden Wonderkabinet
			
en tentoonstelling Stille Kracht.

Schulden op korte termijn
Algemene reserve per 31-12-2019		
Hieronder zijn met name begrepen
€ 39.785
nog af te dragen pensioenpremie en
loonheffingen alsmede enkele facturen
in verband met Wonderkabinet en
tentoonstelling Stille Kracht.
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> Kostuums geïnspireerd door de provincie ‘Limburg’ van Tilly Zegers

Exploitatierekening 2019

Bedragen in €

2019
DEBET
CREDIT

REKNR

NAAM REKENING

2018
CREDIT
DEBET

4010

Huisvesting museum

58.000

19.212

4020

Huisvesting extern depot

-

-

4030

Verzekeringen/ gemeentel. belastingen

1.549

2.175

4040

Huisvestingskosten (g/w/e/t)

2.975

1.664

4050

Schoonmaakkosten

332

140

4060

Beveiliging

785

-

4070

Facilitaire kosten

163

2.318

4080

Huisvestingskosten (divers incl. 4090)

840

1.075

64.644

26.584

Huisvestingskosten*

4095

Gemeentelijke subsidie

106.000

120.000

Exploitatiesubsidie

106.000

120.000

4110

Salarissen

1900

14.425

28.541

Betaalde loonheffing en premies

8.621

6.357

4120

Vrijwilligersvergoeding

7.895

17.234

4140

Opleidingskosten

882

138

4150

Reiskosten

2.019

1.274

4160

Vrijwilligerskas

-

76

4170

Museale contributie

36

1.079

4180

Diverse personeelskosten

802

978

34.680

55.677

Personeelskosten

54 / MVDV JAARVERSLAG 2019

REKNR

NAAM REKENING

4204

Tentoonstelling #Modegek

4240

2018
DEBET
CREDIT

2019
DEBET
CREDIT

5.681

12.095

Onderhoud collectie

89

185

4250

Aankoop collectie

165

10

4260

Diversen boeken

-

28

4270

Diversen ‘Expositie en collectie’

369

851

4291

Kosten lezingen

446

536

4510

Overige kosten

-

20

Expositie en collectie

6.750

13.725

4310

Kantoorkosten algemeen

1.868

959

4320

Kantoorkosten bank

199

169

4330

Kantoorkosten ICT

5.496

7.010

4340

Idem salarisadm. en accountant

545

1.021

4350

Portokosten

45

79

4370

Museale contributie (bureaukosten)

611

36

8.764

9.274

Afschrijvingskosten

10.000

12.409

Algemene kosten

10.000

12.409

Bureaukosten

4490

4497

Sponsoring periodiek

429

344

Vrienden van het museum

429

344
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Exploitatierekening 2019

REKNR

NAAM REKENING

4610

Advieskosten

4620

PR-kosten

2018
DEBET
CREDIT

2019
DEBET
CREDIT

4.511

168

6.253

7.850

10.764

8.018

Overige kosten Grand Café

-

312

Huisvesting Grand Café

-

312

122

2.109

12

2.404

-

23

41

701

200

153

Marketing en Pr-kosten

4798

Bedragen in €

7201

Inkoop (9% btw)

7210

Inkoop vlaai / gebak

7221

Inkoop wijn / bier (21% btw)

7222

Inkoop lunch & High Tea

7240

Inkoop gebruiksgoederen

7250

Emballage

-1

-

7298

Overige inkoopkosten Grand Café

27

321

401

5.711

Inkoop Grand Café

7310

Inkoop winkel (21% btw)

111

224

7351

Overige winkel (9% btw)

3

29

114

253

Inkoop boeken en winkel
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REKNR

NAAM REKENING

2018
DEBET
CREDIT

2019
DEBET
CREDIT

8101

Bezoekers > 18 jaar

-

15.546

8103

Bezoekers < 18 jaar

-

707

8120

Rondleidingen

-

2.616

8130

Opbrengsten lezingen

588

358

8140

Idem Museum op Locatie

650

60

8190

Omzet porto- en verzendkosten

-

9

8198

Overige opbrengsten

251

2.227

1.489

21.523

35

4.917

Omzet museum

8211

Verkoop dranken (9% btw)

8230

Verkoop vlaai/gebak (9% btw)

-

3.418

8241

Verkoop dranken (21% btw)

-

141

8250

Verkoop & High Tea (9% btw)

472

1.936

8270

Verhuur Grand Café

41

44

Omzet Grand Café

548

10.456

8301

Verkoop winkel (9% btw)

231

361

8330

Verkoop winkel (21% btw)

-

834

Omzet boeken en winkel

231

1.195

Resultaat

Totalen

136.117

27.421

21.555

136.117

153.518

153.518
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Toelichting exploitatierekening 2019
Subsidie

voldaan en daarnaast is € 2.832 aan

In 2019 is van de gemeente Echt-

overige huisvestingskosten betaald. De

Susteren een bedrag van € 120.000

over 2018 verschuldigde huur zijnde

als

ontvangen.

€ 58.000, die eind 2018 is verantwoord

Daarnaast is van de gemeente Echt-

onder “schulden korte termijn”, is in

Susteren een eenmalige subsidie van

verband

€ 2.400 voor het project Cultuur en

museum

Educatie ontvangen.

kwijtgescholden.

Door de provincie Limburg is begin

Personeels- en overige kosten

2019

€ 30.000

Dit betreft de kosten van de beide

voor

de

parttimers, alsmede de vergoedingen

ten

voor

aan

exploitatiesubsidie

een

bedrag

subsidie

afrondende

van

toegekend

werkzaamheden

behoeve van het Wonderkabinet.

de

met

de

sluiting

gedurende

vrijwilligers.

van

2018

De

het

alsnog

vrijwilligers

ontvangen in vergelijking met 2018 een
relatief fors hogere vergoeding voor

De ontvangen subsidie is als volgt

hun inzet voor het museum.

aangewend: de exploitatiesubsidie is
gebruikt om de exploitatielasten van

Expositie en collectie

het museum gedurende 2019 te dragen.

De tentoonstelling Stille Kracht is, in

Dit betreft voor een groot gedeelte de

navolging van #Modegek, qua objecten

huisvestingskosten (voornamelijk huur).

grotendeels uit de eigen collectie van
het museum ingericht. De bekostiging

Uit hoofde van de eenmalige subsidie

is eveneens volledig ten laste van het

is een aantal projecten gezamenlijk met

museum gekomen.

enkele onderwijsinstellingen uitgevoerd.
De van de provincie ontvangen subsidie

Marketing / PR-kosten

ten behoeve van het Wonderkabinet

Deze

is besteed aan de verdere inrichting

karakter hebben, worden besteed aan

en aankleding van deze aantrekkelijke

marketing, PR en communicatie.

kosten,

die

een

structureel

ruimte.
Te denken is aan structurele aandacht

Huisvestingskosten

voor

De aan de gemeente verschuldigde

presenteren van publiekstrekkende activi-

huur over 2019 bedraagt € 90.000.

teiten in samenwerking met derden.

Daarvan is een bedrag van € 74.380,17
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de

naamsbekendheid

en

het

Inkopen Grand Café,

Overige inkomsten

boeken en winkel

Dit betreft met name de opbrengst

In 2019 is de exploitatie van het museum

van

weer op gang gekomen en zijn er dus

Clubkascampagne.

deelname

aan

de

Rabobank

meer inkopen gedaan dan over 2018.

Resultaat
Omzet horeca / winkel

Over 2019 is, vooral als gevolg van het

De omzet van de horeca alsmede de

door de gemeente kwijtschelden van

museumwinkel is, zeker in vergelijking

de over 2018 verschuldigde huur, een

met 2018, fors toegenomen. Verdere

positief

groei is zeker mogelijk.

€ 21.555. Het kwijtschelden betekende

resultaat

gerealiseerd

van

een extra bate van € 58.000, aangezien
deze in de jaarrekening over 2018 wel
als nog te betalen was voorzien.

ANBI
Stichting Museum van de Vrouw staat bij de Belastingdienst sinds 2013 geregistreerd
als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een
culturele ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut op
cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel,
omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Naam : Stichting Museum van de Vrouw
RSIN: 814650958
Kamer van Koophandel: 12058541
BTW-nummer: NL8146.50.958.B.01
Contact- en bezoekgegevens:
Stichting Museum van de Vrouw, Plats 1, 6101 AP Echt
Telefoonnummer: 0031 475 20 10 02
E-mail: info@museumvandevrouw.nl
E-mail bestuur: bestuur@museumvandevrouw.nl
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Besluit vaststelling
Jaarverslag 2019
Het bestuur van de Stichting Museum van de
Vrouw besluit tot vaststelling van het Jaarverslag,
mede inhoudende de balans en de exploitatierekening 2019, conform het door de penningmeester
opgestelde rapport. Voordat dit Jaarverslag
werd afgerond, zijn de balans en de winst- en
verliesrekening over 2019 doorgenomen en voorzien
van correctievoorstellen door accon avm. Deze
correctievoorstellen zijn in de cijfers die in dit
Jaarverslag zijn opgenomen verwerkt.
Hiermee wordt aan penningmeester en bestuur
decharge verleend voor het gevoerde beleid.
Deze jaarrekening is tevens overgelegd aan
de gemeente Echt-Susteren en de Stichting
Museumregister. Daarnaast wordt deze, in beperkte
omvang, gepubliceerd op de website van het museum.
Aldus besloten in de vergadering van 27 mei 2020.
Het bestuur,
Mw. E.F.M. Geurts-van der Leeuw, voorzitter
Mw. mr. M.F.A.M. Poolen, secretaris
Dhr. P.J.M. Laumen, penningmeester
Dhr. mr. R.H.J.M. baron van Hövell tot Westerflier
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Disclaimer
Dit jaarverslag is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met
betrekking tot de volledigheid, of juistheid van de informatie in deze publicatie. Museum van de Vrouw kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Alle rechten voorbehouden, Stichting Museum van de Vrouw.

Contact
Plats 1 | 6101 AP Echt (Limburg, NL) | T. +31 475 - 20 10 02 | info@museumvandevrouw.nl

museumvandevrouw.nl

