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Inleiding
Na jaren van overleg met de gemeente Voorschoten kwam er in 2019 eindelijk overeenstemming over de
financiële bijdrage van de gemeente aan Museum Voorschoten. We sluiten daarmee een periode af die
gekenschetst wordt door veel onzekerheid over het voortbestaan van het museum. Door de grote
financiële problemen van de gemeente beëindigde de gemeente in 2017 de financiële afspraken die
gemaakt waren in 2013 zodat besloten kon worden tot de renovatie en herinrichting van het museum
mogelijk maakten. Bovendien werd er stevig bezuinigd op de reguliere subsidie.
De oplossing is gevonden door het vergroten van de toegevoegde
waarde van het museum op het gebied van toerisme en recreatie. Voor
het gemeentebestuur is dit een speerpunt in het huidige beleid en het
hebben van een Toeristisch Informatiepunt op een centrale en
aantrekkelijke plaats draagt daar aan bij. Als locatie voor het
informatiepunt is gekozen voor Museum Voorschoten.
Ook het museum had al eerder de wens geuit om een informatiepunt
te worden. We schreven daarover in ons vorige jaarverslag. In vele
plaatsen in ons land is een VVV of Toeristisch Informatiepunt gevestigd
in een museum. Daarbij blijkt dat het aantal bezoekers aan de
tentoonstellingen van het museum toeneemt. Museum Voorschoten
levert niet alleen de huisvesting voor het Toeristisch Informatiepunt maar zorgt ook voor de personele
bezetting. Vaak zal dat een combi-functie zijn van gastheer/vrouw voor het museum en medewerker
informatie. Voor het exploiteren van het informatiepunt ontvangt het museum een bijdrage voor
huisvesting en personeel. De totale bijdrage van de gemeente Voorschoten is nu meerjarig vastgesteld op
€ 15.000,- en bestaat uit de reguliere subsidie en de additionele vergoeding voor het informatiepunt.
Daarmee is de financiële bijdrage van de gemeente weer terug op het niveau van de afspraken uit 2013.
De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2020.
Het bestuur is verheugd dat er nu eindelijk een oplossing is gevonden voor het in stand houden van het
museum en het bestuur weer tijd krijgt voor de basistaak; het exploiteren van een mooi museum. Veel
tijd is in het verslagjaar besteed aan het overleg met de gemeente en aan de herinrichting van de entree
van het museum waar het Toeristisch Informatiepunt gevestigd wordt. Er is nieuw meubilair gekocht dat
een vriendelijke en huiselijke sfeer uitstraalt. Door de technische ontwikkelingen (zie ons jaarverslag
2018) is met name de kassafunctie sterk vereenvoudigd en konden we afscheid nemen van de massieve
balie waardoor er ruimte ontstond voor een andere stijl van inrichting.
Navolgend gaan wij dieper in op onze activiteiten.
Tentoonstellingen

De voorjaarstentoonstelling van 2019 werd gevormd door Agrarisch Erfgoed. Hierin lieten we de bezoeker
zien welke boerderijen in Voorschoten nog in bedrijf zijn. Dat zijn er nog maar enkelen, zo’n 100 boerderijen
zijn de afgelopen 50 jaar verdwenen. Grote blikvanger hierbij was de
landkaart van Voorschoten uit de jaren 50 die als vloersEcker het
mogelijk maakt om in ‘zevenmijlslaarzen’ door de Ejd te reizen.
Bij deze tentoonstelling is veel gebruik gemaakt van verhalen en
materialen van dorpelingen.
Nieuw bij deze tentoonstelling was dat deze vertaald werd door een
geheel nieuwe groep vrijwilligers, van Engels tot Arabisch, zodat deze
tentoonstelling voor iedereen te volgen was.
In de zomermaanden kreeg de bezoeker de eigen collecEe van ons museum te zien in de tentoonstelling
Zomergroen. We selecteerden hiervoor schilderijen en andere materialen die het vele groen in Voorschoten

in beeld brengen. Veel groen in het dorp hebben we te danken aan vroegere buitenplaatsen. Een boeiend
stukje historie, waar we in Voorschoten nog elke dag van kunnen genieten.
In september was er de kunstexposiEe 50 4nten rood. Deze exposiEe was ter gelegenheid van het 10-jarig
jubileum van Kunstgenootschap Vlietstreek, een groep van gemoEveerde, lokale kunstenaars die met veel
elan deze themaEsche exposiEe hadden ingericht.
Zilverschoon was onze najaarstentoonstelling, waarin we prachEge zilveren objecten mochten lenen van het
Zilvermuseum in Schoonhoven. Als invalshoeken kozen we vrouwen en
zilver. Van de eerste vrouwen in de Zilverfabriek, tot enkele grote
ontwerpsters, met veel aandacht voor Christa Ehrlich, die meer dan 40
jaar topontwerpster was bij de Zilverfabriek. Ook was er aandacht voor
eEqueVe en tafelzilver.
In de Kleine Zaal was het een afwisselend jaar. In beeld kwam het
jubileum van PJPJ, het Podium Jong Professionals Jazz, die al 25 jaar
jonge jazzmusici de kans biedt om podiumervaring op te doen. We
besteedden aandacht aan het Rembrandtjaar, waar Voorschotense
kunstenaars zich lieten inspireren door de grote meester, met soms zeer
verrassende uitkomsten. Een bijzondere tentoonstelling was gewijd aan Drs. P. Deze Zwitser, bekend van zijn
vele Nederlandstalige liedjes had een bijzondere (familie)band met Voorschoten en daar is een mooie minitentoonstelling van gemaakt.
Natuurlijk waren ook de Peace Posters weer te zien en sloten we het jaar af met de aanwinsten die we dit
jaar verworven. Met name was hier aandacht voor Het Paapje, met originele zeefdrukramen van het bedrijf
en een zeer persoonlijke schenking met kleding die een levenlang vervaardigd is van Paapje-stoﬀen.
Evenementen
In 2019 stonden we stil bij het tienjarig jubileum van het museum in het pand Voorstraat 17. Onze
adviseur, Jan Sloof, schreef een klein boekje over de historie van het pand en het museum en verfraaide
dat met vele oude foto's. Het herinneringsboekje is aan onze Vrienden aangeboden.
Samen met de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten (OGLV) organiseerden we in begin 2019 de resterende lezingen
uit de reeks Focus op Voorschoten. Deze lezingen zijn een groot succes.
Reden voor OGLV en het museum om in het najaar met een nieuwe reeks te
starten. De lezingen zijn bijna altijd volgeboekt. Het bewijst maar weer
eens dat de inwoners van Voorschoten zeer begaan zijn met de historie van
het dorp en het cultureel erfgoed. De kwaliteit van alle sprekers draagt
natuurlijk ook bij aan het resultaat.
Op 22 maart verscheen er weer een boek over de geschiedenis van
Voorschoten, Spraakmakende Voorschotenaren in gesprek met Loes de
Keuning. Voorschoten, met zijn lange historie, heeft in de loop der tijd vele
illustere inwoners gekend. Mensen die niet alleen voortleven in de
geschiedenisboeken, maar ook in de herinnering. Mensen die naam hebben
gemaakt door hun daden, uitzonderlijke kennis of wilskracht. Loes de Keuning heeft veel van deze
spraakmakende Voorschotenaren mogen ontmoeten en interviewen.
De presentatie van haar boek vond plaats in ons museum. Er was een grote opkomst en er volgden vele
geanimeerde gesprekken over deze spraakmakende Voorschotenaren. Museum Voorschoten is altijd graag
gastheer bij dit soort evenementen en het verheugde ons dat de uitgever weer voor ons museum gekozen
heeft.

In het kader van de Nationale Archeologiedagen zijn in de maand oktober twee workshops voor kinderen
van 6-12 jaar gehouden. We blijven met deze workshops doorgaan omdat we het van belang vinden dat
jonge kinderen kennismaken met dit facet van cultuurhistorie.
Helaas is de Week van de Kunst gestopt maar gelukkig organiseerde de Lionsclub Voorschoten ook dit jaar
weer de internationale Peace Poster wedstrijd. Vele leerlingen van de basisscholen in Voorschoten hadden
prachtige tekeningen over het voor dit jaar gekozen thema 'De reis van Vrede'. Een dertigtal door een jury
uitgekozen tekeningen was in het museum te bezichtigen. Er was bij de prijsuitreiking veel belangstelling
van de (groot)ouders en de kinderen voor deze expositie. De winnares Sophie Bentvelzen van Het Kompas
was zichtbaar gelukkig met haar behaalde resultaat
We besloten het jaar met een mini symposium over de lokale betekenis van een lokaal museum waarmee
we afscheid namen van onze voorzitter, René van der Smeede. Door Evelien Masselink van het Erfgoedhuis
Zuid-Holland werd een uitstekend overzicht gegeven van de veranderende museumwereld en de
toenemende integratie van lokale musea in de sociale omgeving. Een groot aantal bezoekers uit vele
gremia woonde het symposium bij.
Collectiebeheer

In 2019 hee^ de collecEebeheergroep zich met name gericht op het inhalen van achterstanden in de
collecEebeschrijving. Hierbij ging de aandacht vooral uit naar de collecEe texEel van Het Paapje en de
topograﬁsche collecEe. Verder zijn vele nieuwe aanwinsten, zowel boeken als objecten, aan de
collecEedatabase toegevoegd. Het collecEebeheer wordt uitgevoerd door een groep van zeven vrijwilligers,
die zich wekelijks een aantal uren aan de werkzaamheden wijden. Echter, gezien de omvang van de
reguliere werkzaamheden is het moeilijk om de achterstanden in te halen. Het museum is dan ook
bijzonder verheugd dat in het voorjaar van 2020 een enthousiaste stagiaire in het kader van haar opleiding
museologie werkzaamheden gaat verrichten op het gebied van collecEebeschrijving en -verzorging.
Ook in 2019 hee^ het museum weer een aantal bijzondere
aanwinsten aan de collecEe kunnen toevoegen. In 2018 was de
collecEe topograﬁsche prenten van Voorschoten uitgebreid, in
2019 is verder in deze lacune voorzien. Zeer bijzonder in dit opzicht
is een schenking van 13 door Marie Louise Cornaz, de vrouw van
burgemeester Treub, beschilderde porseleinen bordjes waarvan 5
beschilderd met topograﬁsche voorstellingen in Voorschoten. Deze
schenking ontvingen wij samen met een eveneens door Cornaz
beschilderd tegeltje en porseleinen kop en schotel van Philippona
van mevrouw Van den Briel uit Arnhem. Van mevrouw Huizinga van Het Paapje ontvingen wij een zestal
zeefdrukramen die in de fabriek Voorschoten zijn gebruikt.
De heer Smit uit Hardenberg schonk een fraaie collectantenbijbel adomsEg uit de Dorpskerk. Van een
anonieme schenkster ontvingen wij een casseVe met taartschep en
taartvorkjes uit de twinEger jaren van de zilverfabriek van Van Kempen
en Begeer. Van mevrouw Van der Burg uit Oegstgeest ontvingen wij
twee albums met handtekeningen en foto’s van arEesten die in de
zesEger jaren in het Cultureel Centrum hebben opgetreden. De
opgeheven afdeling Leidschendam-Duivenvoorde van de Rotary schonk
aan het museum haar bel, voorziVershamer en voorziVersketen en
mevrouw Den Hollander uit Wassenaar schonk de notulen van de Landen Tuinbouwbond afdeling Wassenaar Voorschoten vanaf het jaar 1920.
Bovenstaande is slechts een selecEe van schenkingen uit 2019 waarmee
wij een beeld willen geven van de gevarieerde samenstelling van de
collecEe. Wij zijn alle, ook de hier niet genoemde, schenkers bijzonder

erkentelijk. In februari 2020 wordt in de kleine zaal een tentoonstelling van de aanwinsten uit 2019
ingericht, waarmee het museum extra aandacht wil vesEgen op de vorming van haar vaste collecEe.
Commerciële ac+viteiten
Het museum beschikt over een goed geoutilleerde vergaderzaal voor
groepen tot 14 personen onder een historisch dak. Voor groepen tot 60
personen is de Grote Zaal beschikbaar. Ook in 2019 werd er goed gebruik
gemaakt van onze vergaderzalen. Toch lagen de inkomsten lager dan in
2018. Voor 2020 voorzien we weer een groei door een betere promotie.
Zo zullen we een specifieke website maken voor deze activiteit.
De tweede commerciële activiteit is het exploiteren van een kleine
museumwinkel. Hoewel de omzet in aantallen tot tevredenheid stemt
blijven de financiële resultaten achter bij de potentie. Boeken zijn altijd nog de grootste inkomstenpost.
We onderzoeken of we ons assortiment niet moeten wijzigen en de vele artikelen met een prijs van 1 à 2
euro niet moeten vervangen door wat duurdere alternatieven.
Bezoekers
In de Grote Zaal openden we dit jaar een drietal tentoonstellingen. Agrarisch Erfgoed, Zomergroen,
Zilverschoon en de kunstexpositie 50 Tinten Rood. In bezoekersaantallen was de tentoonstelling
Zomergroen een teleurstelling. Nadere analyse gaf aan dat we te weinig gedaan hebben aan promotie en
reclame voor deze tentoonstelling door de tijd en energie die we besteed hebben aan de vele gesprekken
met de gemeente voor het realiseren van een meerjarige financiële overeenkomst.
Het aantal bezoekers van het museum kwam hierdoor uit op ongeveer 3.600. Dit is fors minder dan vorig
jaar. We beschouwen dit als een eenmalige dip en hebben het volle vertrouwen dat we volgend jaar weer
boven de 4.000 zullen eindigen.
Vrienden van het museum
Het aantal Vrienden van het museum daalde in 2019 met 29 tot 898. Voor het grootste deel is dit
veroorzaakt omdat de vrienden die ook na twee herinneringen hun bijdrage voor 2018 nog niet hadden
betaald pas in 2019 uit de Vriendenadministratie zijn verwijderd. In feite was het aantal Vrienden per
ultimo 2018 (met de kennis van 2019) te hoog. In 2019 zijn we eerder begonnen met het versturen van
herinneringen zodat we nu geen openstaande contributies meer hebben.
Zonder de donaties van de Vrienden van Museum Voorschoten zou een museum als Museum Voorschoten
niet kunnen bestaan. De donaties van onze Vrienden geven ons een financieel draagvlak voor het
uitoefenen van onze kernactiviteiten op een kwalitatieve wijze die recht doet aan onze erkenning als
geregistreerd museum. We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe we die bijdragen waarderen.
De afgelopen jaren hebben we geen Vrienden gehad die kozen voor een periodieke gift. Een periodiek gift
is een constructie waarbij de belastingdienst voor periodieke bijdragen aan ANBI stichtingen met een duur
van vijf jaar of meer de periodieke gift beschouwt als een fiscale aftrekpost zonder daarvoor een bodem
of een drempel in aanmerking te nemen. Voor culturele ANBI's is de aftrek zelfs nog 25% hoger dan de gift.
Museum Voorschoten hanteerde voor periodieke giften een minimum jaarlijkse gift van € 300,-. Dit bedrag
hebben we verlaagd tot € 50,-. Meer is daarover te lezen op onze website, maar in het kort komt het er op
neer dat bij een gift van € 50,- en een belastingpercentage van 49,50 % fiscaal een korting wordt
gerealiseerd op de inkomstenbelasting van € 31,- zodat de netto gift slechts € 19,- is. Slechts € 6,50 meer
dan de minimum contributie van € 12,50

Vrijwilligers
Het personeel van het museum bestaat geheel uit vrijwilligers. Geen van de vrijwilligers, inclusief het
bestuur, ontvangt een vergoeding voor zijn of haar activiteiten. Eind 2019 bedroeg het aantal vrijwilligers
90. Nog steeds kan ons museum meer vrijwilligers gebruiken, met name bij het samenstellen van
tentoonstellingen, bij het begeleiden van kinderen tijdens de kinderactiviteiten, bij evenementen, bij
public relations en bij het beheren van onze collectie. Ook voor de bemensing van het Toeristisch
Informatiepunt kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Voor de werving van nieuwe vrijwilligers werken we
samen met de brede welzijnsorganisatie Voor Elkaar in Voorschoten.
Financiële resultaten: de cijfers
Balans
31-12-19 31-12-18
Kas
Bank- & spaarrekening
Waarborg huurpand
Vooruit betaalde kosten
Debiteuren

Totaal

Huisvesting
Kosten kernactiviteiten
Publiciteit
Kantoorkosten
Personeelskosten
Overige lasten
Toename voorziening
Doeldonaties
Toename voorziening
Ontstaan van Voorschoten

Totaal

31-12-19 31-12-18

144

90

Algemene reserve
Voorziening Onderhoud en
inventaris
Voorziening Collectiebeheer
Voorziening Ontstaan Voorschoten
Voorziening Subsidieval
Voorziening Doeldonaties
Vooruit ontvangen donaties/entree

32.277

39.750

59.155

74.703

12.652

13.000

4.539
1.337
3.731

4.539
1.300
1.760

17.735
2.353
0
3.385
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68.906
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Resultatenrekening
2018

2019

2018

24.253
6.602
1.439
1.473
1.429
1.086

23.717
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1.153
1.781
1.264
624

Donaties
Doeldonaties
Bijdrage gemeente
Opbrengsten kernactiviteiten
Commerciële activiteiten
Overige baten

14.400
4.500
10.623
4.468
2.909
127

18.404

2.500

0

Vrijval voorziening Subsidieval

1.948

2.000

Resultaat 2019

1.807

43

40.782

37.186

9.052
3.252
3.991
443

2.000

40.782

37.186

Totaal

Financiële resultaten: toelichting Balans
1. Algemene reserve
Het jaar 2019 eindigt met een verlies van € 1.807,- Dit bedrag is ten laste van de algemene reserve
geboekt evenals de naar hun aard eenmalige herinrichting van de entree voor de vestiging van een
Toeristisch Informatie punt en van de uitgave van het jubileumboekje Voorstraat 17.
2. Voorziening onderhoud en inventaris
Ten einde de resultaten van het museum over de jaren te mitigeren worden de grotere kosten voor

onderhoud en inventaris ten laste van deze reserve geboekt, die jaarlijks gevoed wordt met een vast
bedrag dat door het bestuur voor een vijfjarige periode wordt vastgesteld. Voor de huidige periode is dat
€ 1.000,- De ten laste van de voorziening geboekte kosten bedragen € 1.348,- Zodat de facto de
voorziening met € 358,- afnam.
3. Voorziening collectiebeheer
Voor deze voorziening geldt hetzelfde regiem als voor onderhoud en inventaris. De nieuwe aankopen van
het museum in 2019 bedroegen € 999,4. Voorziening doeldonaties
Een enkele keer ontvangen we grotere, eenmalige donaties waarbij de schenker iets extra's wil doen voor
het museum. Daarbij valt te denken aan een bijdrage aan een bijzonder project van het museum, een
bijzondere aankoop voor de collectie of een bijzondere invulling van een tentoonstelling die extra
middelen vraagt boven de voor het museum gebruikelijke uitgaven bij tentoonstellingen. Meestal stelt de
schenker dat expliciet wordt vastgelegd dat het hier om extra middelen gaat die niet mogen worden
ingezet voor de reguliere bedrijfsvoering. In 2019 ontving het museum een doeldonatie van NUT
Voorschoten van € 1.500,- en van twee pariculiere donateurs een bedrag van in totaal € 3.000,- waarvan
€ 2.000, bestemd was voor het interactieve stripverhaal 'Ontstaan van Voorschoten' en aan die voorziening
is toegevoegd.
5. Voorziening Ontstaan van Voorschoten
In 2018 is goede voortgang gemaakt met dit project. Inmiddels is de afronding voorzien in het voorjaar
2020. Dankzij de hiervoor genoemde donatie van € 2.000,- is het project nu geheel extern gefinancierd.
We zijn daar erg blij mee. De totale kosten beliepen in 2019 € 8.040,- zodat de afname van de voorziening
gelijk was aan € 6.040,-. Samen met de door de Stichting Katapult toegezegde bijdrage zijn er voldoende
middelen voor de afronding van het project.
Financiële resultaten: toelichting Resultatenrekening
6. Donaties
De inkomsten uit donaties ligt significant lager door de eenmalige donatie van de Rabobank van € 1.000,in 2018 en het aflopen van de contractueel vastgelegde periodieke giften van een aantal particulieren die
het museum hebben gesteund in de aanloopfase na de renovatie en herinrichting van het museum in 2014.
Deze giften expireerden in 2018. Daarnaast is er een kleine terugval in de reguliere donaties door een
lichte achteruitgang in het aantal donateurs.
7. Bijdrage gemeente
Deze is licht hoger dan vorig jaar door een correctie over voorgaande jaren maar blijft ver achter bij de in
2013 afgesproken vergoeding. De voorziening Subsidieval, die we de voorgaande jaren hadden gevormd,
hebben we laten vrijvallen en samen met de bezuinigingen op het tentoonstellingsbudget kon het verlies
beperkt blijven tot € 1.806,8. Opbrengst kernactiviteiten
Dit jaar waren er gelukkig weer meer evenementen in het museum met o.a. een zeer goed bezochte
lezingencyclus Focus op Voorschoten die samen met OGLV georganiseerd is. Deze extra inkomsten
compenseerde de lagere verhuuropbrengsten.
9. Opbrengst commerciële activiteiten
Deze lagen fors lager dan vorig jaar door minder verhuur en minder verkopen. Zoals eerder beschreven
zullen we maatregelen nemen om de inkomsten in 2020 weer te vergroten.
10. Kosten kernactiviteiten
De kosten van de tentoonstellingen lagen ongeveer € 2.000,- lager dan in 2018 en hebben daarmee het
minimum niveau bereikt waarop het museum nog attractieve tentoonstellingen kan maken.

11. Kosten huisvesting
De toename van de kosten is voornamelijk het gevolg van een terugbetaling in 2018 van te veel in
rekening gebrachte kosten uit voorgaande jaren en een te late facturering van termijnen uit 2018 die nu
op het resultaat van 2019 drukken.
Vooruitzichten
In 2020 verwachten we het jaar af te sluiten met een vrijwel neutraal resultaat.
De grootste kosten blijven de huisvesting, ca 2/3 van onze bedrijfskosten. Door de nieuwe, meerjarige,
bijdrageregeling van de gemeente zijn deze kosten op te brengen maar dat brengt het museum nog niet in
een riante positie. Voor het maken van kwalitatieve tentoonstellingen is nu eenmaal geld nodig. Daarom
zijn we ook zo blij met het grote aantal Vrienden die het voortbestaan van het museum financieel steunen
en het eveneens grote aantal vrijwilligers, die door hun betrokkenheid en inzet zeer waardevol zijn voor
ons museum.
Waar we ons zorgen over maken is dat de gemeente Voorschoten niet of nauwelijks een beleid heeft op
het gebied van kunst en cultuur. Waar we bij collega musea zien dat er regelmatig overleg is tussen het
museum en ambtenaren die belast zijn met kunst en cultuur komt dat in Voorschoten niet voor. We hopen
dat het gemeente bestuur daar iets aan gaat doen.
Bestuur
Op 11 december hebben wij als bestuur afscheid moeten nemen van Jan Hein la Rivière. Hij heeft om
gezondheidsredenen zijn functie als bestuurslid Evenementen neer gelegd. Wij zijn Jan Hein bijzonder
dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid bij Museum Voorschoten.
Ook op 11 december heeft onze voorzitter René van der Smeede de Parel van Voorschoten ontvangen als
blijk van waardering voor zijn vrijwilligerswerk voor Voorschoten in het algemeen en voor het Museum
Voorschoten in het bijzonder. Dit was tevens de datum dat hij vanuit het bestuur decharge kreeg en
opgevolgd werd door Hans Rasch.
Beide wijzigingen zijn geregistreerd door de Kamer van Koophandel.

Voorschoten, 17 februari 2020
Het bestuur:
Hans Rasch, voorzitter
Els Jansen, secretaris
Erik Hennevanger, penningmeester
Arita Jol, tentoonstellingen
Jaap Ransijn, facilitair bedrijf
Reinier van 't Zelfde, collectiebeheer

