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VOORWOORD JAARVERSLAG 2018    
  
 
DE KUYPERSSTICHTING VOOR CULTUUR EN HISTORIE  bij de meesten bekend als museum De 
Weeghreyse te Rijsbergen in de gemeente Zundert. 
De Weeghreyse bevindt zich in het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen, een uniek historisch 
pand, een parel aan de Napoleonsweg. 
Museum De Weeghreyse is een plek waar plaats is voor iedereen  om een tentoonstelling te 
organiseren van bijzondere  verzamelingen of voorwerpen, kunst  te tonen, films te bekijken,  
bijeenkomsten te houden, en zeker niet onbelangrijk: een plek waar mensen elkaar ontmoeten.  
Veel verhalen worden verteld en herinneringen opgehaald, vaak naar aanleiding van datgene dat er 
getoond wordt. Ook is het een ontmoetingsplaats voor mensen met dezelfde interesses, dezelfde 
culturele en historische achtergrond. Cultuur begint waar je geboren wordt en vormt je door de 
omgeving waarin je leeft. 
Om kinderen kennis te laten maken met een museum, worden  groepen van de basisschool 
uitgenodigd. Zij mogen rondkijken, vragen stellen en krijgen daarbij speciale opdrachten. Een bijzonder 
paneel met de tijdlijn waarop de Napoleonsweg als een rode draad door de gemeente loopt, is vaak  
onderwerp van een project. 
Er wordt samengewerkt met andere musea en daarbij wordt kennis  en materiaal uitgewisseld. 
Bovendien worden er  samen exposities en bijeenkomsten georganiseerd.   
De wisseltentoonstellingen zijn van zeer uiteenlopende aard en het gehele jaar te bezichtigen op 
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en  op aanvraag buiten de openingstijden. Dit alles wordt door 
het bestuur van het museum  mogelijk gemaakt met hulp van vrijwilligers die informatie verschaffen en 
voor een kopje koffie of thee zorgen. 
De Weeghreyse is ook een unieke trouwlocatie, bijzonder sfeervol, waar men de plechtigheid naar 
eigen wens kan invullen. 
Dankzij ondersteuning van sponsoren, vrienden, vrijwilligers en gemeente  is het voor het bestuur 
mogelijk om een goede invulling te geven aan de doelstellingen en om iedereen te overtuigen van de 
waarde van museum De Weeghreyse. 
  
 

Namens het bestuur van de Kuypersstichting  

Annie Graumans-Christianen 

Voorzitter 
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EEN TERUGBLIK   

 
De Stichting Streekhistorisch Museum Rijsbergen-Zundert, de voorganger van de huidige 
Kuypersstichting voor Cultuur en Historie, werd opgericht op 7 december 1988. 
De oprichter en voorzitter van de stichting tot januari 2006 was Cor Rombouts. Hij overleed op 15 mei 
2012. Zijn opvolger was Cees Jochems die het voorzitterschap op één januari 2012 vervolgens 
overdroeg aan Annie Graumans.  
Oud-voorzitter Cees Jochems overleed op 30 januari 2014. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan 
het tot stand komen van museum De Weeghreyse. Vooral op financieel gebied is zijn inbreng van groot 
belang geweest. 
 
In deze regio werden vooral in de tweede helft van de vorige eeuw veel historische voorwerpen 
gevonden welke door particulieren werden bewaard of afgeleverd op het gemeentehuis om daar te 
worden tentoongesteld. De opzet was al deze artefacten te verzamelen en, in combinatie met 
geschriften, kaarten en andere historische voorwerpen, het verleden zo compleet mogelijk aan de 
mensen te presenteren. Voor dat doel werd het Streekhistorisch Museum opgericht, thans ‘DE 
WEEGHREYSE’, beheerd door De Kuypersstichting. In de loop der jaren werd dit doel bijgesteld zoals 
blijkt uit onze huidige visie en missie zoals deze verderop staat beschreven.  
Deze expositie, die zou worden aangevuld met wisselcollecties uit andere musea of van heemkundige 
kringen, vereiste echter wel een vaste tentoonstellingsruimte en de nodige bergruimte.  
De oude VGLO-school, die in 1987 ter beschikking kwam, voldeed uitstekend aan dit doel nadat deze 
met steun van de gemeente, sponsoren en vrijwilligers was ingericht. 
Deze ruimte werd in april 1991 echter weer gedeeltelijk teruggevraagd omdat door brand in de 
kleuterschool ruimtegebrek voor onderwijs was ontstaan. 
In februari 1993 kwam de ruimte weer vrij en vond opnieuw een grote renovatie/opknapbeurt plaats. 
Vanuit de hele gemeenschap werd weer hulp aangeboden. Gemeenten, sponsoren en vrijwilligers 
lieten ook nu niet verstek gaan. Toch duurde het nog tot 16 oktober 1994 voordat de opening tijdens de 
bevrijdingsfeesten met een tentoonstelling over de bevrijding kon plaatsvinden. 
 
Eind 1995 kwam voor de eerste maal de mogelijke bouw van een ‘nieuwe Koutershof’ in combinatie 
met appartementen aan de orde wat automatisch de sloop van de oude VGLO-school zou inhouden. 
Terwijl de plannen voor de bouw van de Koutershof steeds vastere vormen aannamen, werd het ook 
duidelijk dat het moeilijk was daarin een plaats voor het museum te reserveren. 
Het bestuur ging daarom met de gemeente in gesprek over het mogelijke gebruik van het oude 
gemeentehuis in Rijsbergen, in juli 1999 nog eigendom van de gemeente. Ook andere locaties zijn de 
revue gepasseerd: de Koutershof, o.a. de pastorie en het Annaklooster. 
 
Inmiddels was de VGLO-school ontruimd en waren alle materialen van het museum elders 
ondergebracht. Na de sloop kon de nieuwbouw van de Koutershof in 2000 starten. 
 
Eind 2002 besloot de gemeente tot verkoop van het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen aan 
Zorgvoorwonen. Na de renovatie van het rijksmonument dat zelfs door Pieter van Vollenhoven werd 
bezocht, was men onder voorwaarden bereid tot verhuur aan de stichting. Daarmee was een einde 
gekomen aan de zoektocht voor een locatie van het museum. De verbouwing ging van start op 17 
oktober 2005. 
 
Op 1 april 2006 ging het huurcontract in, maar de eerste vier jaar was er geen huur verschuldigd. 
Het nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Cees Jochems, was al aangetreden. Er werden 
verschillende werkgroepen geformeerd en men ging stevig aan de slag met de inrichting van het 
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Cultuurhistorisch Centrum. Het bleek toch nog lastig te zijn de collectie, die verspreid was 
ondergebracht, weer bijeen te krijgen. 
 
Op vrijdag 10 november 2006 vond de ingebruikstelling plaats van wat later ‘DE WEEGHREYSE’ zou 
worden, in het vroegere gemeentehuis van Rijsbergen door de oud-voorzitter Cor Rombouts. 
 
VISIE 

 
De Kuypersstichting voor Cultuur en Historie wil bij de bevolking van de gemeente Zundert in al zijn 
geledingen belangstelling wekken voor het verleden van de eigen streek door het zichtbaar maken van 
de wortels; aandacht voor de cultuur van en door de eigen bewoners. 
Het Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse wil samen met anderen en, waar mogelijk, de op de 
toekomstgerichte mens in verbinding brengen met zijn regionale geschiedenis en de culturele waarden 
ervan.  
Deze verbreding en verdieping van gedachtegoed dragen bij aan de versterking van de identiteit van 
de inwoners. Ook willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze 
eigen omgeving: een spiegel van het culturele heden.  
 
  
MISSIE 

 
De Weeghreyse is een plek die een brugfunctie vervult tussen heden en verleden. Het wil het 
specifieke karakter van de vijf kerkdorpen alsmede die van de (oude) buurtschappen zichtbaar maken. 
We willen aansluiten bij de beleving van nu en van hieruit de zoektocht ondernemen naar het verleden. 
Het zichtbaar maken van de ontwikkelingen in de landschappen, de dorpen zelf en verdwijnende en 
nieuw ontstane volksgebruiken, behoort  tot de kerntaken van het museum. 

  
De Weeghreyse wil een plek zijn waar de dynamiek van elke tijd zichtbaar wordt. 
Processen van verandering zijn van alle tijden. Deze veranderingen worden zichtbaar en bespreekbaar 
gemaakt met eigentijdse middelen, onder meer op interactieve wijze.  
Centraal staat hierin de geschiedenis van de bewoners van de gemeente Zundert in relatie tot hoe zij 
door de eeuwen heen gewoond en gewerkt hebben. 
 
Het is een plek waar verzameld en bewaard wordt; een tweeledige taak. Allereerst het verwerven en 
beheren van collecties, maar het actuele bestaansrecht wordt ontleend aan wat daar namens en ten 
behoeve van de samenleving mee gedaan wordt.  
 

Het is dus vooral ook een plek om te ontdekken. 
Verreweg de belangrijkste uitdaging ligt in het bestendigen en permanent vernieuwen van de banden 
met de samenleving. Het Centrum verheldert vanuit historisch en plaatselijk perspectief de 
ontstaansgeschiedenis en de continuïteit van onze samenleving en verklaart vanuit dat gegeven de 
betekenis van onze hedendaagse cultuur. 
Goede toegankelijkheid van de bibliotheek en van de overige opgeslagen informatie is hierbij van 
essentieel belang. 
 
Het Centrum is een plek van ontmoeten en communicatie; het wil bevorderen dat mensen 
elkaar inspireren en stimuleren.  
Een plek waar zij worden uitgedaagd om hun kennis op het terrein van cultuurhistorie, geschiedenis, 
archeologie, genealogie en heemkunde te delen en zo de eigen geschiedenis te laten leven.  
Dat kan gebeuren in kleine groepen rond de tafel, op informele wijze, maar ook bij georganiseerde 
bijeenkomsten voor grotere groepen rond een bepaald thema. 
Ontmoeting en communicatie kunnen lokaal en ook regionaal ontwikkeld worden door uitwisseling van 
en samenwerking met eigenaren van collecties, exposities, monumenten en organisatoren van 
culturele manifestaties.   
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HET JAAR 2018 IN VOGELVLUCHT          
 
  
In 2018 mochten we een nieuw bestuurslid verwelkomen, Annemiek van der Made. 
Haar voornaamste focus binnen het bestuur zal liggen op sociale media, internet en het opzetten en 
onderhouden van Facebook.  
 
Een heel bewogen jaar voor  museum De Weeghreyse,  onzekerheid over toekomst of zij kan blijven in 
dit gebouw.  In 2017 is Bavo Vastgoed eigenaar geworden en werd de huurovereenkomst  na 1 april 
2018 niet verlengd. Regelmatig  zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaar, vertegenwoordigd door 
Kris Maas van Maas-Jacobs en projectontwikkelaar Wijnand van de Velde van Somnium Real Estate. 
Er is  door Bavo Vastgoed een overeenkomst  voorgesteld dat  het museum kan blijven  voor een 
periode van 1 jaar, met verlenging voor onbepaalde tijd en met wederzijdse opzegtermijn van 6 
maanden. 
Deze overeenkomst zal eindigen op 15 december 2019 en daarom moeten we op zoek naar een 
nieuwe locatie. 
 
Een belangrijk project van De Weeghreyse:  ‘The making of Sandraudiga repro’, gemaakt door  Paul 
Vangeel.  In samenwerking met het Rijksmuseum voor Oudheden te  Leiden, waar  de originele 
Sandraudiga-altaarsteen staat, is er een   3D scan gemaakt.  Het reproduceren van deze altaarsteen 
eist veel onderzoek, tijd en geld. De doelstelling is  een kopie van de  Sandraudiga-altaarsteen in ware 
grootte op of nabij de vindplaats een plek te geven. De mogelijkheden van crowdfunding en 
fondsenwerving worden voor dit doel onderzocht. 
Op  30 augustus zijn wethouder Johan de Beer en beleidsmedewerkster Jacqueline Backx hierover 
geïnformeerd. 
 
Een overzicht van diverse activiteiten m.b.t. De Weeghreyse: 
 

- 7 januari: uitreiking  shirtjes Wielerdorp Rijsbergen 
- 26 januari: aanwezig bij opening IKC,  nieuwe basisschool Rijsbergen ‘De Plaetse’  
- 12 februari: ontvangst Prins Carnaval en Raad van Elf 
- April: deelname Raboclubkas Aktie die € 576,30 opbracht 
- 23 april: Omroep Brabant aanwezig in museum, voor opnames van expositie  ‘100 jaar 

St.Bavokerk’  waarbij ook maquettes  van kapelletjes, gemaakt door Frans Mathijssen, 
tentoongesteld werden  

- 25 mei: bestuur heeft op uitnodiging van Jacques Hennekam een bezoek gebracht aan 
landgoed ‘Wallsteijn’ 

- 4-5-6 juni: 60 kinderen van groep 1-2 en BSO  Rijsbergen bezochten het museum 
- Juli:  Nieuwsbrief nummer 1, verzorgd door Annemiek van der Made, verschijnt 
- 20 juli: culturele uitstap bestuur naar Nuenen 
- 29 juli: bezoek aan museum door familie Koeken (+/- 30 personen) 
- 5 oktober: avond voor vrijwilligers, vrienden en sponsoren 
- 6 november: netwerkbijeenkomst PRET in Koutershof 
- 14 november:  deelname aan kick-off  bijeenkomst ‘Parels langs de  Napoleonsroute’ in de 

Annakapel te Zundert 
- 18 november: ontvangst  Sint Nicolaas  
- 21 november:  in gesprek met 2 studentes over ‘minor storytelling’  
- 24 november: deelname aan kennisworkshop Rabobank 
- 8 december: deelname ROV-avond ‘Hart van Rijsbergen’ 
- 17 december: bijeenkomst met Annelien van Kuilenburg, input erfgoednota gemeente Zundert 
- 1e en 2e Kerstdag: museum extra open i.s.m. de expositie van kerststallen in de St.-Bavokerk    
- Voortzetting deelname aan bijeenkomsten van streeknetwerk Landstad de Baronie 
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EXPOSITIES IN 2018     
 
Wielerdorp Rijsbergen 
(29 oktober 2017 tot en met 28 januari 2018) 
Het dorp Rijsbergen mag met recht het Mekka van 
de wielersport genoemd worden. In een 
aaneengesloten periode van bijna driekwart eeuw 
hebben 11 renners, die in dit dorp zijn geboren of 
hebben gewoond, een stempel gedrukt op de 
wielersport in Nederland. Het begon met de 
bekende baanrenner Janus Braspenninckx: 
zilveren medaille Olympische Spelen Amsterdam 
in 1928, wegkampioen van Nederland in 1930, 
winnaar van in totaal 544 wedstrijden! Koos 
Mathijssen die werd geboren op de Krabbebossen, 
was de volgende renner met Rijsbergse Roots. 
Vervolgens was het de beurt aan ronderenner 
Kees Haast, Piet Braspennincx , Jef Jochems, 
Johan van de Velde, Jacques Hanegraaf en Jos 
Van Aert. 

 

  

 

Landgoed Wallsteijn  

(4 februari tot en met 8 april 2018) 
Frederik Raimond van de Wall uit Nijmegen werd in 
1780 aangesteld als schout van Zundert, Rijsbergen 
en Wernhout. Hij kocht aan het eind van de 18e eeuw 
goedkope gronden op om er een landgoed van te 
maken. Ook besloot hij in 1818 er een buitenplaats 
in deftige classicistische stijl te laten bouwen. 

  
Sint Bavo kerk 100 jaar 

(15 april tot en met 26 augustus 2018) 
In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Sint 
Bavokerk in gebruik is genomen. 
Deze kruiskerk in neogotische stijl is een ontwerp 
van de architect N.J.H. van Groenendael uit Breda. 
Opvallend is de klokkentoren met balustrade en 
zeskantige spits. De glas-inloodramen zijn 
vervaardigd door atelier L. Asperslagh, gevestigd 
in Den Haag. De muurschilderingen in dit gebouw 
zijn van Dom. J. van der Mey O.S.B. (Ordo Sancti 
Benedicti). 
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Zundert in Europa 

(9 september 2018 t/m 28 oktober 2018) 
In het begin van de 19e eeuw is de Napoleonsweg 
aangelegd en werden de grenzen bepaald. 
Dit had grote gevolgen voor de bewoners van het 
gebied dat nu de gemeente Zundert heet. 
Via diverse vormen van vervoer (diligence, 
paardentram, stoomtram en later ook auto’s, bussen 
en vrachtwagens) werd het mogelijk om doelmatiger 
personen, dieren en goederen te vervoeren. 
Na WO II werd er in de jaren 50 onder impuls van de 
oprichting van de EEG/EU steeds meer handel 
gedreven en nam de bedrijvigheid enorm toe. 
Hierdoor kwamen er langs de weg en bij de 
grenspost steeds meer benzinepompen, 
eetgelegenheden en cafés. Daarnaast vestigden er 
zich transporteurs, expedities,  distributiebedrijven e.d. 
Dit gaf een flinke impuls aan de werkgelegenheid in 
onze gemeente. 

  
Einde WO1 - nu 100 jaar geleden 

(4 november 2018 tot en met 9 januari 2019)  
Toen in Sarajevo de Oostenrijkse troonopvolger 
Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie Chotek op 
28 juni 1914 vermoord werden, leidde dat tot de 
Eerste Wereldoorlog (WO 1). Veel landen, 
waaronder het Duitse keizerrijk, Oostenrijk-
Hongarije, Frankrijk, Brittannië, Rusland, het 
Ottomaanse Rijk, het koninkrijk Italië en de 
Verenigde Staten van Amerika, namen deel aan 
deze loopgravenoorlog. Nederland deed niet mee, 
maar België wel. 
Het land werd ongewild meegesleept 
omdat het op de route lag die de Duitsers hadden 
gepland naar Frankrijk, meer speciaal naar Parijs 
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DE BEZOEKERS AAN DE WEEGHREYSE      
 
 
In totaal zijn er ca 1300 bezoekers voor de thema-exposities geweest waarvan de meesten het 
gastenboek persoonlijk hebben getekend.  Velen daarvan kwamen op één van de 50 toegankelijke 
zondagmiddagen; een aantal keren hebben we speciale groepen ontvangen waaronder drie groepen 
met kinderen van BSO Rijsbergen en groepen 1 en 2 van de Bavoschool. In totaal is het museum 60 
keer opengesteld voor publiek. Om de maquettes van Frans Matthijssen te bezichtigen is het museum 
vaker open geweest. Bovendien was er belangstelling van de Telegraaf , Omroep Brabant en Ons 
West Brabant. 
 
Enkele opmerkingen door bezoekers genoteerd in het gastenboek: 
 

1. Wielerdorp Rijsbergen (door stichting Wielerdorp Rijsbergen) 
- Heel bijzonder voor Rijsbergen! 
- ik raak niet uitgekeken. 
 

2. Landgoed Wallsteijn (in samenwerking met Arjan Bakx  m.b.t. fotomateriaal) 

- de Weeghreyse mag nooit gesloten worden, anders staat de wereld stil. 
- zeer informatief, zo blijft de geschiedenis levend. 
 

3. Sint Bavokerk 100 jaar (maquettes Sint Bavokerk en 11 kapelletjes en de H.-Maria grot, film 

40 jaar koster Adrianus Wamsteker, in samenwerking met de commissie ‘100 jaar Sint 
Bavokerk’, Frans Mathijssen, Charles Luijten, Gerard Boot van stichting Heden en Verleden, 
fam. Jacobs, Walter Wamsteker en tuincentrum de Bosrand. 
- ik heb hier geen woorden voor. 
- wat een geweldige prestatie! Hoeveel uren zullen hier in zitten? 
 

4. Zundert in Europa Thema-tentoonstelling over de grens, tuinderijen, boomkwekerijen en 

transport. Deze expositie was georganiseerd door de  werkgroep Open Monumentendag met 
de bijbehorende film van Ed de Bakker over Zundert in Europa.   
- Hierdoor komen ontelbare herinneringen naar boven. Ik kom zeker nog een keer terug! 
- complimenten voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. 
 

5. Einde WO1 - nu 100 jaar geleden met waardevolle aanvulling in de vorm van ballonnen uit 

Ville de Dechy, Frankrijk gevonden door fam. van Hooijdonk uit Zundert. 
- Dankbaar dat de ballonnen zijn toegevoegd. 
- wat een mooie documentaire. 

  
 
 
Tenslotte zijn er vrijwel wekelijks bijeenkomsten van verscheidene culturele werkgroepen geweest in 
museum De Weeghreyse.  
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ACTIVITEITEN IN ‘DE WEEGHREYSE’     
 
Tentoonstellingen 
De opzet is om aan de hand van wissel-exposities zoveel mogelijk verschillende culturele 
aspecten onder de aandacht te brengen. Belangrijk daarbij is dat er inzicht gegeven wordt in de gewenste 
middelen en gezorgd wordt voor een goede kwaliteit. Onze speciale expositiecommissie is hier continu mee 
doende. Het streven is om drie a vier keer jaar een wisseltentoonstelling te organiseren.  
Ook de vaste tentoonstelling is van belang. In de Kuyperskamer is de vaste collectie te zien van Brabantse 
mutsen, archeologische vondsten uit de gemeente Zundert, enkele schilderijen en de maquette van ‘Hof te Laer 
Zundert’.  
 
Paneel 
In het paneel waarop de belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van gemeente Zundert wordt 
weergegeven gerelateerd aan de Napoleonsweg, is middels een interactieve toepassing op een computer nadere 
informatie beschikbaar. Een permanente taak is om deze informatie uit te breiden. Te denken valt aan video’s, 
geluidsfragmenten, foto’s etc. Helaas is enkele jaren geleden door een calamiteit een groot gedeelte verloren 
geraakt. Inmiddels is de infrastructuur weer operationeel maar het opnieuw aanvullen is een zeer arbeidsintensief 
en tijdrovend proces. Hier wordt aan gewerkt. 
 
Representatie  
Activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van het representatieve gebouw. Voorbeelden hiervan zijn het sluiten 
van huwelijken, officiële ontvangsten, van onder meer Gilden, Sint Nicolaas en prins Carnaval, concerten, 
vergaderingen, recepties, e.d.  
 
Website 
In 2011 is een website van De Weeghreyse opgestart. De bedoeling is dat hierop informatie is te vinden over de 
activiteiten in het museum. Daarnaast is de verplichte informatie (ANBI status) over het museum beschikbaar 
zoals jaarverslagen, jaarcijfers, AVG privacy statement, etc. Tenslotte kan de interactieve applicatie genaamd ‘De 
Napoleonsweg’ worden opgeroepen waardoor de informatie in het museum ook thuis beschikbaar komt. 
Inmiddels is de integratie tussen site en situatie in het museum gereed en zijn we, zoals eerder vermeld, 
begonnen met het uitbreiden van de informatie. 
 
Archeologie  
De Weeghreyse heeft een belangwekkende verzameling archeologische vondsten. 
Het beheer daarvan vraagt speciale aandacht en specifieke kennis. Er wordt gewerkt aan een 
verantwoorde vorm van inventarisatie, beheer en expositie. 
 
Inventarisaties/collectiebeheer  
Een belangrijke taak is het inventariseren van de in beheer zijnde voorwerpen ten behoeve van het exposeren 
ervan. Regelmatig worden nieuwe objecten aangeboden en dan wordt er kritisch gekeken of dit een meerwaarde 
heeft voor de bestaande collectie. Voor praktisch gebruik wordt gewerkt aan het nummeren, fotograferen en 
beschrijven  van de voorwerpen. Een groot deel van de kelder onder het voormalige gemeentehuis is in gebruik 
als opslag. 
 
Faciliteiten t.b.v. anderen  
De Weeghreyse biedt tevens onderdak aan de werkgroep genealogie van de Heemkundekring ‘De Drie 
Heerlijkheden’ voor onderzoek en opslag van hun gegevens waarmee zij families ondersteunen bij het navorsen 
van hun verleden. Ook het quizteam, de dialectenwerkgroep  en de redactieraad van de Heemkundekring maken 
regelmatig gebruik van deze ruimte.   
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FINANCIËN VAN DE STICHTING:     
 

- Balans per 31 december 2018 
 

- Winst- en verliesrekening over 2018 
 

- Toelichting winst- en verliesrekening 
 

- Meerjarenbegroting  
 

 
 
 
 

MET DANK AAN HEN DIE ONS FINANCIEEL STEUNEN: 
 
 
 

- G.A.A.M. Kuypers (hoofdsponsor) 
 

- Marieke Fonds (sponsor) 
 

- Gemeente Zundert (subsidiegever) 
 

- Donateurs en begunstigers 
 
 
 
 
EN EEN WOORD VAN DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS ZONDER WIE DIT ALLES OOK NIET 
MOGELIJK ZOU ZIJN. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018   
 

 31 december 2018 31 december 2017 

ACTIVA          € € 

   

Verbouwing 1   1 

Inventaris 401 801 

Totaal materiele vaste activa 402 802 

   

Vorderingen   130 

Overlopende activa 66 66 

Totaal vorderingen en overlopende activa 66 196 

   

Liquide middelen 12.526 12.200 

   

TOTAAL 12.994 13.198 

   

   

PASSIVA   

   

Eigen Vermogen 12.994 13.198 

   

TOTAAL 12.994 13.198 

   

   

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 

2017 

  

   

INKOMSTEN   

   

Subsidie 4.750 5.500 

Donaties / Sponsorgelden 9.991 5.424 

Gebruiksvergoedingen 1.240 1.347 

Rentebaten 3 29 

Totale inkomsten 15.984 12.300 

   

UITGAVEN   

   

Afschrijvingskosten 400 1.811 

Huisvestingskosten  10.256 9.941 

Kosten inventaris 1.057 835 

Algemene kosten 3.147 2.435 

Publiciteit en tentoonstellingen 1.326 1.902 

Totale uitgaven 16.187 16.924 

   

RESULTAAT -204 -4.624  
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TOELICHTING VERLIES- EN 

WINSTREKENING 2018 

  

 2018 2017 

 € € 

   

Huisvestingskosten   

Huur 9.866 9.866 

Schoonmaakkosten 390 75 

Overige kosten   

 10.256 9.941 

   

Kosten inventaris   

Onderhoud inventaris   

Overige kosten 988 371 

Onderhoud website      69 464 

 1.057 835 

   

Algemene kosten   

Kleine aanschaffingen kantoor 8 85 

Vakliteratuur   

Porti  21 

Bankkosten 193 190 

Contributies en abonnementen 270 50 

Telefoonkosten/internet 747 694 

Opleidingskosten 339 236 

Representatiekosten 370 58 

Verzekeringen 366 361 

Kantinekosten 633 364 

Overig 188 376 

 3.114 2.435 

   

Publiciteit en tentoonstellingen   

Kosten opening tentoonstellingen 410 201 

Drukwerk 766 1.506 

Reclamekosten 150 195 

   

 1.326 1.902 

 

De Kuypersstichting voor Cultuur en Historie 

Het bestuur, 

 

 

 

 

 

A. Graumans-Christianen   P.C.J. Vangeel   T. van Dam 

Voorzitter     Secretaris    Penningmeester 
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BELEIDSPLAN 2019-2022 - WAARAAN GAAN WE DE KOMENDE TIJD AANDACHT SCHENKEN?   

  
 
We naderen het einde van ons huurcontract. Inmiddels hebben we van de nieuwe eigenaar van het gebouw te 
horen gekregen dat we het pand op 15 december 2019 leeg moeten opleveren. 
Het bestuur heeft nog steeds de intentie om het museum in stand te houden, bij voorkeur in een beeldbepalend 
pand aan de voormalige Napoleonsweg. Het aantal geschikte locaties is echter zeer klein en we beschikken over 
beperkte middelen. Onze grootste prioriteit is het vinden van een andere huisvesting voor onze activiteiten en 
onze collectie. 
 
In verband met de aankomende verhuizing is inventarisatie van de collectie van eigendommen van het 
Cultuurhistorisch Centrum de tweede prioriteit. Het feit dat veel zaken aan ons geschonken zijn, maakt dat de 
inventarisatie niet makkelijk is. Wanneer een nieuwe ruimte is gevonden, is de inrichting ervan een actiepunt. 
Hiervoor zullen fondsen en subsidies gevonden moeten worden. 
 
Inventarisatie heeft grote raakvlakken met collectiebeheer. Dit maakt onderdeel uit van de samenwerking met 13 
streekmusea. Dit project wordt uitgevoerd aan de hand van richtlijnen/methode van Erfgoed Brabant. Uniformiteit 
kan in de toekomst een beter beheer mogelijk maken. 
In de toekomst willen we gebruik maken van een gebruiksvriendelijk collectieregistratiesysteem.  
 
Ook zullen we de komen periode, samen met Erfgoed Brabant en Landstad de Baronie, werken aan  het project 
‘Streekmusea in de 21e eeuw’. In dit samenwerkingsverband met Erfgoed Brabant en 13 collega-musea zoeken 
we naar andere vormen van presentatie om op die manier meer en hopelijk jonger publiek te krijgen. Daarnaast 
wordt gekeken hoe over en weer gebruik gemaakt kan worden van de niet tentoongestelde collecties.  
 
In dit kader is er in 2018 een tentoonstelling voorbereid met het onderwerp ‘Religie’ dat in maart en april 2019 in 
museum De Weeghreyse uitgewerkt wordt met een tentoonstelling met het thema ‘Bijgeloof’.  
 
Ook is het museumbestuur als gesprekspartner voor de gemeente Zundert betrokken bij het opstellen van het 
erfgoedbeleid in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet .   
 
De vervaardiging van een 3D replica van de altaarsteen ‘Sandraudiga’  zal, naar verwachting, het komende jaar 
in een versnelling komen. Hierbij zal fondsenwerving en mogelijk crowdfunding aan de orde komen. Voorwaarde 
is dat we de financiering van dit project rond krijgen en dat het gemeentebestuur haar medewerking verleent aan 
plaatsing.  
 
In dit kader verlenen wij ook al onze medewerking aan het project ‘parels langs de Napoleonsweg’  dat in 2018 
geïnitieerd is door de gemeente Zundert. 
 
Wij realiseren ons dat we de ‘schatten’ die we binnen onze muren hebben, beter toegankelijk kunnen maken. 
Daartoe moeten we verder werken aan de digitalisering van onze Napoleonsweg en aan een betere 
bereikbaarheid en uitstraling op de digitale snelweg.  
 
In verband met de verbouwing van het gemeentehuis in Zundert zullen er in 2019 meer huwelijken plaatsvinden 
in De Weeghreyse.  
Tevens is het de bedoeling om de cursus ‘werven en houden van vrijwilligers’ te gaan volgen en in te gaan zetten 
op meer binding met onze vrijwilligers.  
 
Om activiteiten te verbreden, werken we aan het organiseren van lezingen, poppenspel, literaire 
voordrachten, oude filmvoorstellingen, e.d. Deze kleinschalige activiteiten zijn een goede 
aanvulling op de exposities. 
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MEERJARENBEGROTING 2019 – 2022    

 
Gezien de omstandigheden m.b.t. de aanstaande verhuis van het museum vóór 15 december 
2019, de nog niet vastgestelde begroting daarmee verbonden alsook de momenteel nog 
onbekende toekomstige huisvestingskosten kan momenteel geen zinvolle meerjarenbegroting 
worden gepubliceerd.  
 


