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STICHTING MUSEUMBOERDERIJ VREEBURG 
Boerderij- en Rijtuigmuseum 
 
JAARVERSLAG 2018 
 
Bestuur 
 
Het bestuur was begin 2018 als volgt samengesteld: 
Hans van Kampen, voorzitter 
Anton Wauters, secretaris 
Berend Schop, penningmeester 
Siem Huijberts, lid 
Lucien Kortenaar, lid 
Gerarda Mak, lid en 
Rienk Mud, lid 
 
Nevenfuncties bestuursleden: 
Hans van Kampen, bestuurslid Westfries Genootschap 
Anton Wauters, bestuurslid Rom Kindermanfonds (uitkering aan instellingen die een 
algemeen maatschappelijk belang beogen) 
Siem Huijberts, vice-voorzitter Stichting Westfriese Folklore, vice-voorzitter Stichting 
Aangepaste Sport en Vrijetijdsbesteding 
Lucien Kortenaar, bestuurslid Stichting 1940-1945 (oorlogsmuseum) 
Gerarda Mak, geen 
Rienk Mud, voorzitter Stichting Westfriese Folklore, voorzitter Schagen FM (lokale publieke 
omroep).   
 
Vreeburg past de Governance Code Cultuur toe. Er is gekozen voor het besturingsmodel. 
 
Het dagelijks bestuur vergaderde twaalf maal. Het algemeen bestuur vier maal. 
 
Vrijwilligers 
 
De meeste vrijwilligers fungeerden als suppoost en/of rondleider. Tijdens de Westfriese 
donderdagen demonstreerde een aantal op de dars oude ambachten. Bovendien was er op 
die dagen in de smederij een houtdraaier actief. Op dinsdagmorgen kwam een vaste groep 
bij elkaar voor het uitvoeren van werkzaamheden en het bespreken van de dagelijkse gang 
van zaken. De inrichting van wisseltentoonstellingen op de expositiezolder, de vitrinekamer, 
en in de sluis van het rijtuigmuseum werd door speciale groepen verricht. Evenals vorig jaar 
werd ook nu weer een kleine tentoonstelling in de bibliotheek ingericht. Een aantal 
vrijwilligers hield zich bezig met documentatie van objecten, klimaatregeling enz. 
 
Totaal waren er 65 vrijwilligers.  In de loop van het jaar stopten om privéredenen Lidia 
Hulskamp, Ati en Bob Lingerak, Thil van Twisk, Wim Nijdam en Bartha Slik.  
 
Helaas kon het geplande bezoek aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam wegens 
onvoldoende belangstelling niet doorgaan.  
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Museumbezoek 
 
De officiële opening van het seizoen vond plaats op 12 april en werd verricht door de heer 
Harry Kooij uit Oudesluis, auteur van onder andere het boek Mooi Schagen.  
 
Het aantal bezoekers bedroeg gedurende het seizoen 2217 volwassenen, 409 kinderen, 126 
donateurs en 402 bezoekers, die bij speciale gelegenheden gratis toegang hadden. Totaal 
3154. 
 
Het aantal bezoekers bleef flink achter bij dat van het seizoen 2017. Vooral het prachtige 
weer was hiervan de oorzaak. Er moest zelfs een Westfriese markt worden afgelast!  Het 
bezoek tijdens de Westfriese markten was overigens prima. De mogelijkheid voor kinderen 
om zich op die dagen in het museum te verkleden in Westfries kostuum was ook nu weer 
een schot in de roos.  
 
Enkele scholen werden in het museum ontvangen en rondgeleid. Wegens verminderde 
belangstelling in de zomervakantie werd er nu één kindermiddag, in de herfstvakantie, 
georganiseerd. De belangstelling hiervoor was goed.   
 
In de maanden juli en augustus was het museum ook op zondag geopend. Enkele bijzondere 
evenementen waren de Kunstmarkt in de muziektuin op zondag 3 juni, de Open Dagen op 14 
en 15 april, een speurtocht door het museum van eerste jaars van het ROC, een bezoek van 
de Volvoclub regio Noord-Holland, een lezing van Frans Diederik over Schager schatten en 
niet te vergeten de gebruikelijke Taxatiemiddag. Deze werd in tegenstelling tot vorige jaren 
matig bezocht.  Waarschijnlijk was het late tijdstip waarop deze werd gehouden, namelijk 17 
november, hieraan debet. Taxateurs waren Henk Houkes, Hans van Kampen, Frans Diederik 
en Lucien Kortenaar. 
 
Exposities. 
 
Er waren drie nieuwe tentoonstellingen te zien. Eén was getiteld: De Zilverschat van 
Avendorp. In 1892 werden in de terp Avendorp 1200 zilvermuntjes gevonden. Daarvan was 
een deel in de tentoonstelling te zien. De tweede tentoonstelling, Het ABC van het 
speelgoed, toonde speelgoed van vroeger vanaf Autoped tot Zweefmolen. De derde, De 
Handwerkles, toonde hoe tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw handwerkles op de 
toenmalige lagere school werd gegeven. Er waren diverse werkstukjes te zien waaronder 
een merkklap uit 1713. 
Gedurende enkele weken werd in een kleine tentoonstelling een bijzonder voorwerp uit de 
collectie van Vreeburg belicht.  
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Diversen 
 
Het aantal donateurs was 291, iets minder dan in 2017. De Raboclubkascampagne bracht 
voor Vreeburg een bedrag op van ruim € 990,00. 
 
De verspreiding van de folders werd gezamenlijk door vrijwilligers van de Westfriese Folklore 
en Vreeburg gedaan. De website werd goed bezocht. Ook is Vreeburg op Facebook te 
vinden. 
 
Gedurende de wintermaanden werden in opdracht van de gemeente wanden van de 
vitrinekamer en de gang in de boerderij, die door vocht waren aangetast, hersteld.  
 
In oktober heeft een auditor Vreeburg bezocht in het kader van de herijking voor de 
museumregistratie. Dit proces is momenteel nog niet helemaal afgerond. 
 
De samenwerking van de musea, verenigd in de vereniging of stichting Samenwerkende 
Musea i.o., heeft verder gestalte gekregen door gezamenlijk promotiemateriaal te 
ontwikkelen. 
 
Slot 
 
Dank aan onze vrijwilligers en aan degenen die ons financieel of op andere wijze hebben 
gesteund. 
 
Mei 2019.  Anton Wauters 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018 
 
LASTEN EN BATEN 
 
 

 
Balans per 31 december 2018.  
 
Activa 
Vaste en duurzame activa (waarde rijtuigmuseum)   €  859.000 
Vooruitbetaalde kosten               766 
Vorderingen op korte termijn (debiteuren, voorschotkas)        6.760 
Liquide middelen (banktegoeden)         55.717 

                             ---------- 
Totaal           922.243 
 
Passiva 
Vastgelegd vermogen  (Rijtuigmuseum)     859.000 
Reserves/voorzieningen (reserves: algemeen, behoud en beheer,    43.103 
automatiseringsapparatuur en groot onderhoud Rijtuigmuseum) 
Legaten/giften          19.268 
Schulden op korte termijn (controlekosten, diversen)                       872 
                
                                     
                                                                                                                               ------------ 
Totaal          922.243 
 
 
 
 
Exploitatierekening 2018 
 
Lasten 
 
Bestuur/organisatie (vergaderingen, bijeenkomsten, reiskosten,   €      2.644 
representatie, contributies en lidmaatschappen, bijdragen enz.)      
Museale activiteiten (promotie, tentoonstellingen, verzekeringen,      5.311 
afdracht aandeel entreegelden Westfriese Folklore, behoud en beheer) 
Huisvesting (onderhoud rijtuigmuseum, beveiliging, energiekosten,    21.554 
belastingen, verzekering, huur, water, schoonhouden) 
Bureaukosten               2.629 
                  
                                                                                                                                     ---------              
Som der kosten            32.138 
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Baten 
 
Museale activiteiten (donaties, giften, verkoop artikelen, rondlei-     10.777 
dingen, sponsoring fietstocht, koffie/thee, entreegelden) 
Huisvesting (gebruiksvergoeding smederij, subsidie gemeente Schagen,       20.031  
doorberekening huisvestingskosten medegebruik Rijtuigmuseum door 
Westfriese Folklore) 
Rentebaten (rente van uitgezette gelden)                    5 
                                                                                                                                    ----------- 
Som der inkomsten             30.813 
 
Exploitatieresultaat 
Som der inkomsten           30.813 
Som der kosten           32.138 
                                                                                                                                    ---------- 
Resultaat             -1.325   
        
             
 
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 


