Jaarverslag 2018 van Stichting Museum Vekemans

INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Museum Vekemans. Uit een oogpunt
van kostenbesparing heeft het bestuur besloten tot versobering van het jaarverslag.
Het beperkt zich dan ook voornamelijk tot de informatie, die wordt geëist om te
voldoen aan de ANBI-status.

Bezoek- en postadres:
Stationsstraat 39
5281 GA Boxtel
Mailadres: info@museumvekemans.nl
Telefoon: 0411-671 884 en
bij geen gehoor: 0411-672 300 / 06 5324 7007
website: www.museumvekemans.nl
Juridische situatie
Museumregistratie
Museum Vekemans is een ‘geregistreerd museum’.
Sinds mei 2011 is ons museum opgenomen in het Nederlands Museumregister.
Hierdoor zijn we formeel erkend als geregistreerd museum.
Toekenning ANBI status
Museum Vekemans is erkend als culturele instelling met ANBI status.
Voor donateurs van het Museum Vekemans betekent dit een extra giftenaftrek voor
de inkomstenbelasting.
Deze status vraagt een aantal verplichtingen zoals het publiceren van ons RSIN nr.
Dit nummer is 850142453 en staat voor Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer.
De statutaire naam van de instelling is: Stichting Museum Vekemans
Bestuur Stichting Museum Vekemans:
B.J.W.M. Vekemans voorzitter
J.J.A. Geerts, vice-voorzitter
M.J.U.M. Wentholt secretaris
A.J. van den Donk penningmeester
Medewerkers
Het museum heeft geen betaalde medewerkers. Bestuur en medewerkers verrichten
hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zien af van enige vergoeding daarvoor.
De vrijwilligers vormen een gezellige en hechte groep mensen, die zorgen voor
rondleidingen aan kinderen en volwassenen. Ook wordt door vrijwilligers gezorgd
voor het beheer van de gebouwen en museale voorwerpen, voor de catering, voor de
presentatie van de collectie, evenementen in het museum en publiciteit. Met
ongeveer 20 personen vormen de vrijwilligers feitelijk een beperkte groep. Het
bestuur is blij met, maar ook trots op de inzet en prestaties van de vrijwilligers, die

met hun beperkte aantal het museum zo weten te presenteren. Het aantrekken van
nieuwe mensen is niettemin een blijvende zorg voor het bestuur.
Doelstelling en beleidsplan van Museum Vekemans
Het beheren, tentoonstellen, doen van wetenschappelijk onderzoek en in bruikleen
geven van de collecties van Museum Vekemans en voorts al wat met een en ander
rechtstreekse of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In het strategisch beleid is de naleving van de Museumnorm en daaruit resulterende
museumregistratie als onderdeel van de missie opgenomen.
Activiteiten
Naast het ontvangen van publiek, individueel of in groepsverband veelal met een
rondleiding, is de focus ook gericht op educatie. In dat verband zijn regelmatig
leerlingen van groep 5 van de basisscholen te gast geweest. In het kader van het
project “Jet en Jan jong in 1910” kregen zij in het museum beeldend inzicht in het
leven van hun verre voorouders.
Daarnaast richt het museum zich ook op een andere doelgroep: de ouderen. In 2018
is een voorzichtige start gemaakt met een project voor (dementerende) ouderen. Ook
wordt gewerkt aan het beter toegankelijk maken van het museum voor ouderen,
waarbij ook digitale middelen worden ingezet. Bovendien is het afgelopen jaar met
financiële steun van de gemeente de plaatsing van een invalidetoilet gerealiseerd.
Aan de museumweek is aandacht geschonken door de organisatie van extra
activiteiten.
Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de registratie van de collectie in het
beheerprogramma Adlib en het beter toegankelijk maken van de collectie.
Tot slot moet worden vermeld, dat het museum streeft naar een verbreding van het
aanbod. In dat verband worden voorbereidingen getroffen voor nieuwe exposities en
wijziging van bestaande. Eén van die exposities namelijk “het Brabants volkje” is
inmiddels al toegankelijk voor het publiek.
Voorgenomen activiteiten
In 2018 bezochten 2151 mensen ons museum. Dat zijn er 20 meer dan in 2017.
Hoewel dit een beperkte groei is, stellen we het toch met enige vreugde vast. In de
voorgaande jaren was er immers steeds sprake van een afname van de bezoekers
aantallen en we zijn er dus blijkbaar in geslaagd die negatieve ontwikkeling tot staan
te brengen. Dat betekent niet dat we nu tevreden achterover kunnen leunen. Het
streven blijft om meer mensen het museum binnen te halen. Dat betekent dat verder
gewerkt wordt aan het educatieprogramma en zo mogelijk een uitbreiding daarvan.
Maar ook de groep ouderen blijft onze aandacht houden. Verder verwachten we met
de realisatie van de drie nieuwe exposities te weten “het Brabants volkje”, de
(uitgebreide) “doopkamer” en “het religieus panorama” meer bezoekers te trekken.
Tot slot zal het bestuur zich beraden over het inzetten van publicitaire middelen om
het museum verder onder de aandacht te brengen.

Financiën
Het afgelopen jaar is het museum bezocht door 2151 bezoekers. Voor het project
“Jet en Jan jong in 1910” bezochten 298 leerlingen het museum. Daarnaast
ontvingen we 1150 betalende bezoekers en 375 bezoekers met een museumkaart.
Verder hebben we nog 328 niet betalende bezoekers geregistreerd.
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief saldo van € 950,00. Hierbij dienen
echter de nodige kanttekeningen gezet te worden. Het positief saldo is mede te
danken aan de eenmalige verkoop van een aantal strijkijzers met een opbrengst van
€ 1.500,00. Maar meer nog zijn we uit de rode cijfers gebleven dankzij forse steun
van Blanca Beheer b.v. en Bevek Vastgoed b.v., enerzijds bestaande uit donaties
anderzijds in de vorm de kosten voor huur en huisvesting. Mogelijk kan dit In de
volgende jaarrekening explicieter worden opgenomen.
Intussen baren de ontwikkelingen ons wel zorg. Tot op heden mochten we jaarlijks
rekening op subsidie van de RABO bank. Als gevolg van beleidswijzigingen wordt die
subsidie echter beëindigd. De hier voor in de plaats komende voorziening is echter
minder geschikt voor ons museum.
Het bestuur blijft daarom streven naar het uitbreiden van het aantal sponsors en
donoren.
Tot slot
Het bestuur hecht eraan al degenen, die hun bijdragen aan het museum leveren
nogmaals van harte te bedanken. We denken dan natuurlijk aan de vrijwilligers, die
zich met hart en ziel inzetten om het bezoekers aangenaam te maken. Maar ook
anderen, die hetzij financieel hetzij in natura hun bijdrage leveren.
Mede dankzij hen gaat het bestuur ondanks soms wat sombere overwegingen
positief en enthousiast aan de slag in 2019.

Staat van baten en lasten
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