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M NAARDEN

Geregistreerd museum
De gebruikelijke nieuwjaarswensen die het bestuur begÍn 2019 mocht ontvangen zijn vergezeld
gegaan van vele felicitaties voor het ven rerven - eind 2018 - van het certificaat "Geregistreerd
Museum". Een mijlpaal in het bijna 30 jarige bestaan van de stichting.
De intensieve auditprocedure is afgesloten met de constatering van de bestuursvoorzitter van de
Museum Vereniging, Dr. E.S. van Eijck van Helsinga dat het:

"Weegschaolmuseum heeft oangetoond op verantwoorde wijze de museole token te vervullen en is
opgenomen in het Nederlonds Museumregister per 74 december 2078."
De eerste van de drie in het verslagjaar gehouden bestuursvergaderingen stond in het teken van de
implementatie van het wettelijk kader dat voor geregistreerde musea geldt. Het lidmaatschap van de
Museum Vereniging en het daaraan gekoppelde gebruik van de museumkaart als toegangsbewijs is
per l juli 201,9 geëffectueerd.

Bestuur
De bestuurssamenstelling is in 2019 ongewijzigd gebleven en als volgt:
De heer R.L.M. Pas, voorzitter (ondernemer, geen nevenfuncties),
De heer Sj. Dijkstra, penningmeester (fiscaaljurist, lid van de CV MïH accountants, geen
nevenfuncties.
De heer J.J. van Dort, secretaris (advocaat, geen nevenfuncties).
Per de datum van statutenwijziging in augustus 2018 is voor alle bestuursleden de 2u zittingstermijn

aangevangen. Geen van de huidige bestuursleden is daardoor herkiesbaar. Maatregelen ter

voorbereiding van tijdige vacature invulling zijn al getroffen. ln de organisatorische opzet van de
stichting is voorzien dat nieuwe bestuursleden zo mogelijk afkomstig zijn uit het college van
curatoren van de stichting.
Het college van curatoren is eveneens ongewijzígd en bestaat in 2019 uit:
de heer J Elskamp, aandachtsveld collectie;
de heer C.L. Woldringh, aandachtsveld educatíe;
mevrouw M.M. Smulders, aandachtsveld communicatie, public relations en compliance.
Tijdens de bestuursvergadering van 29 januari 2019 ís besloten het contract met de heer J.J.
Schwartz met Llzjaar te verlengen. Sinds 1 april2077 fungeerde de heer Schwartz als directeur a.i.
zonder statutaire bevoegdheden op basis van een managementcontract met Total Trust B.V.
Na de statutenwijziging van 31juli 2018 is de heer Schwartz per dezelfde datum tot statutair
directeur benoemd en als zodanig bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.
ln dezelfde vergadering is besloten de basis toegangsprijs voor bezoekers per 1 juli 2019 op € 7 ,50
vast te stellen met kortingen voor kinderen, studenten, senioren en groepsbezoek. De afgesloten
kredietgarantie ad € 100.000 - afgegeven om aan de eis van de auditor tot dekking van de venrvachte
exploitatietekorten uit het meerjarenplan 2018-2022 tegemoet te komen - is ultimo 2018 omgezet
in een notariële schenkingsakte van 5 jaarlijkse lijfrente termijnen groot € 15.806,40.

Organisatie
De aanbevelingen uit het medío 2017 uitgevoerde promotie onderzoek van J. Aldo Do Carmo zijn in
2017 e.v. ter harte genomen. De belangrijkste doelen zijn in 2018 behaald. De ANBI status is met
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januari 2018 verkregen; Gemeentelijke subsidie voor 2019 is toegekend
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en het Museum Certificaat is eínd 2018 ontvangen. Vanaf 2019 gelden de voorschriften uit de
nieuwe wet- en regelgeving. Er zal door alle betrokkenen in de geest van de door hen getekende
Governance Code Cultuur worden gehandeld.
Tijdens de bestuursvergadering van september 2018 rapporteerde de directeur, dat de benodigde
aanpassingen op administratief gebied nog niet allemaal gerealiseerd zijn. De aspirant
bestuurder/administrateur functioneerde rechtsreeks onder de voorzitter en de statutair directeur
gaf rechtstreeks opdrachten aan het administratíekantoor. Het gevolg was o.a. een onjuiste
vermelding van de jaarcijfers op de ANBI site. Besloten is de jaarrekening 2018 te corrigeren en
alsnog bij de Museum Vereniging in te dienen.
Het administratief proces is in 2019 rechtstreeks onder verantwoording van de voorzitter geplaatst.
Er is afscheid genomen van de beoogd bestuurder/administrateur en de statutaír omschreven taken
en bevoegdheden van de directeur zijn - met kennisgeving aan het bureau van de
Registratiecommissie - aangepast. De registratie commissie heeft daarover eind 2019 een
kennisgeving van geen bezwaar afgegeven.

Financiële positie
Gecorrigeerde Jaarcijfers 2018
ln de vergadering van 11 december 2OL9 is de gewijzigde jaarrekening 2018 vastgesteld. Het
negatieve resultaat van € 4.834 is ten laste van de reserve gebracht. De reserve bedraagt per
balansdatum € 66.181 negatief. Hier tegenover staat de nominale waarde van de schenkingsacte
ultimo 2018 groot € 79.958. Over de saldi wordt geen rente verrekend.
ln de meerjarenplanning 2OI8-2O22 is voor het jaar 2018 een verlies voorzien van € 19.315 en voor
de gehele periode van 5 jaar een verlies van € 24.530. Door opgelopen vertraging in het auditproces
is de ingangsdatum van het lidmaatschap van de Museum Vereniging ook vertraagd. Als gevolg van
een omissie in voorgaande jaren kon in 2018 en in 2019 tot 1juli, geen verrekening met de stichting
museumkaart plaatsvinden. Deze gang van zaken ondermijnt het financiële fundament onder de
transitie van privé- naar geregistreerd museum. De directeur heeft noodmaatregelen getroffen door
de opbouw van het werkapparaat en het vrijwilligersbestand met l jaar te verlengen. Hierdoor zijn
belangrijke kostenbesparingen gerealiseerd. Tegelijkertijd is er voorrang gegeven aan het onderzoek
naar nieuwe "profit centers".
Die zijn zowel gevonden in de ontwikkeling van het lesaanbod voor het primair onderwijs als het
aanbieden van lunchgelegenheid voor de concertbezoekers van de Matheus Passion
De verlenging van de opbouwtermijn leverde ten opzichte de vastgestelde begroting over 2018 een
personeelskosten besparing op van € 16.800 (€ 28.800 minus € 12.000).

Door de additioneelverworven projectsubsidie kon inzending voor de museum prijsvraag 2019 en
het samenstellen van een goedgekeurd lesaanbod worden ontwikkeld. De prijsvraag leverde geen
nominatie op, omdat er nog te weinig praktijkervaring met de scholen PO was opgedaan.
Als gevolg van die maatregelen kon de stichting per l januari 2019 nog beschikken over een saldo uit
hoofde van de kredietgarantie per jaar ultimo 2018 van €2O.O42 (€ 100.00 minus € 79.958).

Jaarcijfers 2019
Bezoekers
Door de eerder geschetste problemen op het gebied van de administratieve organisatie en het niet
mogen verrekenen van museumkaarten tot l juli 2019 kan geen correct beeld gegeven worden over
het aantal bezoekers in het kalenderjaar 2019. Volstaan wordt om hier het aantal van 2018 te
melden. Toen hebben2.476 personen het museum bezocht. Ditis2S% minder dan de 3.446
personen-va n 2017 toen het tweejaarlíjkse fotofestival werd gehouden.
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Het bestuur is akkoord gegaan met het streven naar gecombineerde kaartverkoop per l juli 2020 van
toegangsbiljetten voor een bezoek aan zowel het Vesting Museum als het Weegschaalmuseum. Het
voornemen is om gecombineerde marketing activiteiten te ontplooien.
Het weegschaal museum gaat prioriteit geven aan het bevorderen van groepsbezoeken in
combinatie met het beleidsdoel om wiskundelessen te faciliteren voor leerlingen in het regionale
primair onderw'rjs (PO). De leerlingen populatie heeft een omvang van circa 20.000 kinderen. Als
richtsnoer wordt een kostenplaatje van € 10 per leerling aangehouden.
leder jaar wordt er een schromelijk tekort aan lunch faciliteiten tijdens de pauze van de uitvoering
van de Matheus Passion geconstateerd. Dit is een Cultureel Religieus hoogte punt dat jaarlijks
gevierd wordt in de nabij het museum gelegen Grote Kerk. Daarom is er in het verslagiaar een proef
genomen voor lunchgebruik in het museum. Ruim 90 Concertbezoekers hadden in 2020 op
aanbeveling van de Nederlandse Bach Vereniging al een lunch plek in het museum gereserveerd.
Door de heersende pandemie in maart 2020 heeft de Nederlandse Bachvereniging alle uitvoeringen
geannuleerd. Het museum heeft daarom alle reserveringen aangeschreven en een recht van
voorinsch rijving aa ngeboden voor de volgende gelegenheid.

Het bestuursbesluit uit 2017 tot oprichting van een steunstichting - om daarin eventuele horeca en
verhuuractiviteiten onder te brengen was opgeschort. Vooruitlopend daarop zijn in 2019 de kosten
van de proef op een aparte kostenplaats verantwoord. Voorshands heeft de bestuursvoorzitter de
kostenplaats geannuleerd en het negatiefsaldo naar privé overgeheveld.
Het bestuur streeft ernaar om tijdig over de benodigde vergunningen en vakbekwaam personeel te
kunnen beschikken.

Het negatief resultaat 2019 ad €4.508,-, iets lager dan het negatieve resultaat 2018 van €4.834,-

wordt ten laste van de reserve gebracht.
De administratief organisatorische impasse kon wegens het ontbreken van voldoende financiële
investeringsruimte niet worden doorbroken. Om die reden heeft de directeur in 2019 naast de
gebruikelijke subsidie van de huisvestingslasten bij de Gemeente Gooise Meren een projectsubsidie
aangevraagd die in 2020 volledig is toegekend en uitbetaald. Om die reden ís het mogelijk geworden
om in 2020 tot de aanschafvan nieuwe hard- en software en een adequaat kassasysteem over te
gaan.

juli 2020 van de aangeschafte systemen beschikt het museum over een met de
Museum Vereniging compatible professionele bezoekers- en kasadministratie.
Na installatie begin

Het verbeteren van de communicatie met het publíek en bouw van een actuele website is de
uitdaging voor de 2" helft van 2020.

Educatief beleid
Het aantreden van een vrijwilliger personeelsbeleid in de op dit terrein ervaren persoon van de heer
Buck Groenhof maakte het mogelijk het beleidsdoel educatie eerder dan gepland te gaan
öntwikkelen De heer Groenhof heeft in nauw overleg met de curator educatie, de heer Woldringh
het onderzoek begeleid.
De van de Gemeente Gooise Meren ontvangen project subsidie heeft het mogelijk gemaakt

trekken. Met medewerking van onderwijskundigen Marieke Zeeman en Annemarie de Regt is het
lesaanbod PO tot stand gekomen.

ln november 2019 is door de klankbordgroep PO - bestaande uit vertegenwoordigers van circa 40
regionale basisscholen - het onderzoeksresultaat als goed en werkbaar beoordeeld. ln vervolg daarop
zijn subsidieaanvragen voor productie van leermiddelen in voorbereiding genomen. Die aanvraag is,
vanwege de hiervoor genoemde organisatorische knelpunten en de in maart 2020 ontstane
pandemie, opgeschort.
Pandemie voorjaar 2020
De ontstane pandemie veroorzaakt relatief geringe schade vanwege de ontvangen liquiditeitssteun
en de getroffen steunmaatregelen van de overheid. De penningmeester heeft € 4.000
exploitatíesubsidie op grond van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
(TOGS) aangevraagd. Het bestuur van de Museum Vereniging heeft een voorschot ad € 400
uitbetaald op de ontvangsten uit hoofde van het museumkaart gebruik. De Gemeente Gooise Meren
heeft de gehele subsidie voor het jaa r 2O20 inclusief de projectsubsidie in januari 2020 op de
museumbankrekening bij laten schrijven. De directeur heeft huurverlaging van 5O% bij de SMB
aangevraagd. Er ís 100% uitstel toegestaan. Als gevolg hiervan ís er geen acuut liquiditeitsprobleem

ontstaan.
Bij de eerste pandemie signalen heeft de directeur het museum gesloten en direct voorbereidingen
getroffen voor een voorzetting van een verantwoorde exploitatie na het opheffen van de Lock Down.
ln de periode van het schrijven van dit verslag is aan de randvoorwaarden voldaan om
museumbezoek per l juni 2020 overeenkomstig de gezondheid voorschriften mogelijk te maken.
Bezoekersafspraken worden vooraf gemaakt. Er is een route vastgesteld met eenrichting verkeer,
Voor het alert blijven op het in achtnemen van de noodzakelijke afstanden (1% meter)ontvangen
bezoekers een virus preventie meter. Het aantal uitgereikte meters geeft constant het aantal
aanwezige bezoekers aan. Hierdoor wordt ongecontroleerde overschrijding van de capaciteit

voorkomen.
De te volgen museumroute is in de laatste week van mei aangebracht.

Enkele dagen voor het openen van de musea is in de regionale pers bekendheid aan die maatregelen

gegeven onder het gelijktijdig starten met het werven van vrijwilligers.
Het bestuur heeft besloten de voorstellen tot herstel van het veilig bezoeken van het museum te
delen met de 2 andere in Naarden-Vesting gelegen musea, te weten het Vestingmuseum en het
Comeniusmuseum. Tevens is besloten het onderwijsveld zoveel mogelijk behulpzaam te zijn met het
inlopen van de ontstane leerachterstanden en verlichten van de werkdruk door het PO de
ruimtelijke- en personele museumfaciliteiten exclusief aan te bieden tijdens voor het publiek
gesloten uren.
Om die reden is er in de meivergadering bestuurlijk overleg met de andere vesting musea
geëntameerd. Ook is het beschikbare lespakket aan de leden van de werkgroep educatie
aangeboden. Van dit aanbod kan met onmiddellijke ingang na het opheffen van de Lock Down
gebruik gemaakt worden.
Het uitgangspunt is een zo veilig mogelijk museumbezoek en/of een schoolreisjes alternatief aan
bieden voor circa € 10 per leerling. ln eerste instantie voor schoolbesturen die lid van de
steunstichting zijn. $íj voldoendg capaciteit wordt het aanbod uitgebreid tot een landelijk alternatief

voor schoolrei§4'
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Toekomst perspectief
De maatregelen die klaar liggen voor pandemieveilig bezoek geven het bestuur vertrouwen voor de
toekomst.
Om die reden heeft het bestuur positief gereageerd op het verzoek van de stakeholder/oprichter de
heer R.L.M pas om in het 2" halfjaar 2020 te streven naar financiële onafhankelijkheid en verbreding
van de door de heer Pas gevoelde bestuurlijke eindverantwoordelijkheid.

van Dort

R.L.M. Pas

J.J.

voorzitter

secretaris

Sj. Riedstra

penningmeester

Naarden-Vesting, 23 juni 2020
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