DE KUYPERSSTICHTING VOOR
CULTUUR EN HISTORIE
BELEIDSPLAN 2020—2023

JAARVERSLAG 2019

DE KUYPERSSTICHTING VOOR CULTUUR EN HISTORIE
BELEIDSPLAN 2020-2023
JAARVERSLAG 2019

Cultuurhistorisch Centrum
DE WEEGHREYSE

Inhoud:
• Collage van tentoonstellingen in 2019 op het titelblad
• Inhoud: pag.1
• Voorwoord jaarverslag 2019: pag.2
• Bestuurssamenstelling: pag.3
• Een Terugblik: pag. 4 t/m 5
• Visie en missie van de stichting: pag.6
• Het jaar 2019 in vogelvlucht: pag. 7 t/m 8
• Exposities in De Weeghreyse: pag. 9 t/m 10
• De bezoekers aan De Weeghreyse: pag. 11
• Activiteiten in De Weeghreyse: pag.12
• Financiën met toelichting: pag. 13 t/m 16
• Beleidsplan 2020-2023: pag.17 t/m 18
• Meerjarenbegroting 2020 – 2023: pag.19 t/m 20

1

.

VOORWOORD JAARVERSLAG 2019

DE KUYPERSTICHTING VOOR CULTUUR EN HISTORIE in de volksmond beter bekend als
MUSEUM DE WEEGHREYSE.
Sinds 1 januari 2020 is Museum De Weeghreyse verhuisd naar Markt 23, 4881 CN Zundert.
Van 2006 tot en met 2019 was het museum gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen.
In 2019 werd het pand verkocht aan Maas-Jacobs (Bavo Vastgoed).
Er was geen mogelijkheid om in dit unieke pand te blijven zodat Museum de Weeghreyse genoodzaakt
was een nieuwe vestiging te zoeken.
Lang werd gezocht naar een geschikte locatie, met voorkeur in Rijsbergen én langs de
Napoleonsroute. Vele gesprekken werden gevoerd met diverse instanties en er werden talrijke locaties
bekeken maar uiteindelijk werd in Zundert een geschikt en betaalbaar pand gevonden.
Een nieuwe start op een nieuwe plek, een uitdaging voor het bestuur van Cultuur Historisch Centrum
de Weeghreyse, om de vaste en wisseltentoonstellingen weer goed neer te zetten en interessant te
maken.
Er is een vaste expositie te zien, ook het bijzondere Napoleonspaneel waarop als rode draad de
Napoleonsroute loopt van Amsterdam naar Parijs.
Aan iedereen wordt de mogelijkheid geboden om tentoonstellingen te organiseren, een bijzondere
verzameling, voorwerpen, kunst, films te tonen. Niet onbelangrijk dat mensen hier elkaar ontmoeten,
met dezelfde interesses, mensen die elkaar interessante verhalen vertellen, of gewoon herinneringen
op halen.
Ook kinderen van de basisschool kunnen kennis maken met het museum, hier cultuur en historie
beleven door aangepaste programma’s en opdrachten uit te voeren.
Museum de Weeghreyse werkt tevens samen met andere musea waarbij kennis en materiaal wordt
uitgewisseld om samen exposities te verzorgen.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt met hulp en inzet van vrijwilligers. Zij verschaffen informatie aan
bezoekers en zorgen voor een kopje koffie of thee tijdens de openingsuren, iedere zondag van 14.00
uur tot 17.00 uur en op afspraak.
Dankzij de broodnodige ondersteuning van sponsoren, vrienden, vrijwilligers en de gemeente is het
voor het bestuur mogelijk de doelstelling te bereiken en om iedereen te overtuigen van de grote
waarde van Museum de Weeghreyse.
Namens bestuur De Kuyperstichting
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.
In januari 2018 werd door de inmiddels nieuwe eigenaar aangekondigd dat er een einde moest komen
aan het gebruik van het gebouw door De Weeghreyse. Men had het pand nodig voor commerciële
ontwikkelingen. Het bestuur is toen een zoektocht begonnen naar een andere geschikte locatie. De
gebruikte criteria waren in volgorde van belangrijkheid: Ruimte ca 150 m2, het Paneel betreffende de
Napoleonsweg moest geplaatst kunnen worden, gelegen in het centrum van Rijsbergen, gelegen op
een zichtlocatie aan de Napoleonsweg, gelegen in de gemeente Zundert, huurprijs te betalen gegeven
het zeer beperkte budget waarover De Weeghreyse beschikt, mogelijkheid tot samenwerking met
andere culturele instellingen in de gemeente.
We hebben een achttal panden onderzocht, gesproken met gemeente, bibliotheek en anderen en
uiteindelijk een plek gevonden in Zundert, aan de Napoleonsweg vlakbij het centrum van het dorp in
een voormalig winkelpand aan Markt 23. De verhuizing vond plaats begin december.
Foto van het nieuwe pand
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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.

6

HET JAAR 2019 IN VOGELVLUCHT
Weer een bewogen jaar voor museum De Weeghreyse. Zoeken naar een nieuwe locatie viel niet mee
omdat een grote wens was om in een representatief gebouw Rijsbergen te kunnen blijven. We hebben
veel locaties bezocht en gesprekken gevoerd met onder andere vertegenwoordigers van de gemeente,
Bavokerk en de bibliotheek. Uiteindelijk heeft de ligging aan de Napoleonsweg de doorslag gegeven
om te kiezen voor het pand Markt 23 in Zundert.
Daarna plannen maken voor het nieuwe onderkomen. Mooie bijkomstigheid was dat in het pand de
opslag van het museumdepot kan plaatsvinden. Daarbij was de welwillendheid van de eigenaar van
het pand ook erg meegenomen in deze moeilijke en hectische tijd. Veel inpak- en uitzoekwerk volgde.
Een grote uitdaging was het ontmantelen van het Napoleonspaneel. In december 2019 zijn we met
behulp van een verhuisbedrijf verhuisd naar Zundert. Hierbij hebben we veel hulp gekregen van
vrijwilligers.
Gelet op bovenstaande waren we erg blij met de toekenning van de Cultuurprijs 2019 van de
gemeente Zundert die in februari aan ons werd uitgereikt.

(bron BN de Stem foto: Edwin Wiekens/Pix4profs. Op de foto ontbreekt bestuurslid Betty Baurdoux-Alink)

Namens het bestuur nam voorzitter Annie Graumans de prijs in ontvangst. “Dit is een totale
verrassing!”. De Cultuurprijs van de gemeente Zundert bestond uit een geldbedrag en een fraai glazen
bord, ontworpen en gemaakt door de Zundertse kunstenares Eefje Goos. Deze heeft een plaats
gekregen in een van onze vitrines.
Wethouder Zopfi brak in het algemeen een lans voor cultuur als “essentieel voor de vorming van
identiteit. Deze prijzen sluiten aan bij de tijd waarin we leven. Plaatsen als Zundert en Rijsbergen
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kenmerken zich door hun gemeenschapszin. Hoe kunnen we er als gemeente voor zorgen dat we die
kenmerkende saamhorigheid verstevigen?” Samenwerking tussen verschillende disciplines stond
centraal.
Een belangrijk project van De Weeghreyse: ‘The making of Sandraudiga’ is helaas het laatste half jaar
vrijwel stil komen te liggen. Er zijn door bestuurslid Paul Vangeel verkenningen uitgevoerd voor
offertes. Hij heeft bezoeken gebracht aan Gouda Natuursteen, het stadsmuseum in Woerden (romeins
altaarsteen Helagabalus), en de votiefsteen Magusanus Hercules in Romeins Halder in St.
Michielsgestel en museum Alphen. Ook heeft hij hiervoor de Monumentenbeurs bezocht. Hierna zijn er
twee offertes uitgebracht maar daaruit bleken kosten aanzienlijk hoger dan ingeschat.
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 zijn voor dit doel
onderzocht. Samen met Jos Hamann en Rinie van Tilburg is een kunststof mini-model vervaardigd.
Een overzicht van diverse activiteiten m.b.t. De Weeghreyse:
-

13 januari officiële opening tentoonstelling sint Bavoschool.
8 februari uitreiking Cultuurprijs tijdens cultuurnetwerkavond, bleek te worden: toekenning
Cultuurprijs.
11 februari bijeenkomst Lokaal Perspectief om de openbaarheid van het gemeentehuis van
Rijsbergen te behouden.
3 maart ontvangst Prins Carnaval en Raad van Elf.
18 maart PRET netwerkavond.
1 april inspiratiebijeenkomst Open monumentendag.
3 april bijeenkomst op te richten cultuurplatform bijgewoond gemeente Zundert.
16 april presentatie Making of Sandraudiga dorpsraad Rijsbergen.
April deelname Raboclubkas Aktie die in 2019 280,51 opbracht.
April gesprek met A. Gaalman en D. Eeken van erfgoed Brabant over subsidiemogelijkheden.
12 september huwelijk.
4 augustus officiële opening door Burgemeester Vermue van de laatste tentoonstelling in het
voormalige gemeentehuis.
4 oktober huwelijk.
11 oktober culturele uitstap bestuur met ons erelid Gerard Kuypers naar het Mastboomhuis in
Oud-Gastel Zouavenmuseum in Oudenbosch.
27 oktober laatste expositiezondag.
3 november opruiming van de Weeghreyse.
7 november cultuurplatform in de Schroef.
12 november bijeenkomst Erfgoednetwerk streekmusea in de Baronie.
17 november ontvangst Sint-Nicolaas.
25 november netwerkbijeenkomst PRET in Koutershof.
Studenten van het BUAS (minor storytelling) hebben wij een aantal keer van input over deze
route voorzien.

Het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie, de afscheidsbijeenkomst van Burgemeester mevrouw Poppe
- de Looff, de kennismaking met de nieuwe Burgemeester mevrouw Vermue maakte ook onderdeel uit
van de bestuursactiviteiten. Ook is er weer medewerking gegeven aan het opstellen van de
erfgoedvisie door gemeente Zundert.
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EXPOSITIES IN 2019
Wapenstilstand WO1
(4 november 2018 tot en met 9 januari 2019)
Op 17 oktober 1918 vond er een vergadering
plaats waaraan werd deelgenomen door de
Duitse regering en het opperbevel van het duiste
leger. Op 9 november 1918 verliet keizer Wilhelm
het Grote Hoofdkwartier te Spa en vroeg
asiel aan in Nederland.
Op 11 november 1918 om 5.10 u. tekenden
de Duitse afgevaardigden en de geallieerden
de wapenstilstand in een treinwagon in een
bos in het Franse Compiègne en was het lot
van het Duitse Rijk bezegeld.

1922 - 2016 Sint Bavoschool
(13 januari 2019 tot en met 24 februari 2019)
De Sint Bavoschool te Rijsbergen heeft een lange
geschiedenis. In 1922 gebouwd als gemeenteschool,
gestart met zes lokalen en in de loop der jaren
uitgegroeid tot een katholieke school met op haar
maximum maar liefst 29 groepen. Er hebben vele
verbouwingen, uitbreidingen, dieptepunten,
hoogtepunten en tijdelijke huisvestingen
plaatsgevonden. Eind 2016 is het gebouw gesloopt
om plaats te maken voor het IKC; met de sloop werd
95 jaar geschiedenis met de grond gelijk gemaakt.

Bijgeloof
(6 maart 2019 tot en met 22 april 2019)
Bijgeloof komt binnen en buiten alle religies voor;
het kenmerkt zich als de ‘randen van religie’. In de
Weeghreyse expositie over bijgeloof zijn een
aantal onderwerpen verder uitgewerkt. Volksgeloof
oftewel bijgeloof komt vaak niet voort uit een religie
of godsdienst en toch zijn er overeenkomsten
Deze expositie kwam tot stand in samenwerking
met Landstad de Baronie - RaadSaam
Erfgoedprojecten - Erfgoed Brabant Heemkundekring Swerter Scive - Heemkundekring
Onder Baronie en Markiezaat - Beleef Sprundel De Geheimen van de Rozenkrans - Streekmuseum
Etten+Leur - Heemkundekring Jan Uten Houte - H.
Mariaparochie - Protestantse Gemeente EttenLeur - Stedelijk Museum Breda. De Heemtuin
Rucphen en de Van Gogh Kerk
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Kunstig Rijsbergen
(28 april 2019 tot en met 28 juli 2019)
Deze expositie is een vervolg op de ‘Open
Atelierroute Rijsbergen’, die om de 2 jaar
wordt georganiseerd. Dit jaar werden op 10
locaties de deuren open gezet op 13 en 14
april en werden werken getoond van:
Fotoclub Studio91
José Herijgers
Anja Boot
Carla Schoenmakers
Liesbeth Struijs
Bernadet Rijvers
Ria Lips
Monica Roeling
Herinneringen aan….
(4 augustus 2019 tot en met 15 september 2019)
Museum De Weeghreyse heeft in bijna 15 jaar
heel veel exposities verzorgd in het voormalige
gemeentehuis van Rijsbergen.
Nu het gebouw een andere bestemming heeft
gekregen, heeft het bestuur van het museum
besloten om een aantal van deze tentoonstellingen
in groepsverband nog een keer in de schijnwerpers
te zetten.
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Marleen Vissers
Lucia Roks-Verhoeven
Fien Peeters
Anja Martens
Ciel van Baal
Els Aerts-Verschueren
Annie Graumans
Betty Baurdoux

DE BEZOEKERS AAN DE WEEGHREYSE
Dit jaar waren er heel wat minder bezoekers omdat op 27 oktober 2019 de deuren van het voormalige
gemeentehuis te Rijsbergen, wellicht voorgoed, gesloten werden voor museum De Weeghreyse.
De laatste tentoonstelling was ‘Herinneringen aan …’.
We zijn 41 zondagen open geweest.
In totaal zijn er ca 600 bezoekers voor de thema-exposities geweest waarvan de meesten het
gastenboek persoonlijk hebben getekend.
Velen daarvan kwamen op één van de 41 toegankelijke zondagmiddagen.
Enkele opmerkingen door bezoekers genoteerd in het gastenboek:

1. Wapenstilstand WO1
(4 november 2018 tot en met 9 januari 2019)
ingericht door het bestuur van de Kuypersstichting 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.
2. 1922 - 2016 Sint Bavoschool
(13 januari 2019 tot en met 24 februari 2019) door Heemkundekring de Drie Heerlijkheden.
- Mooie herinneringen kunnen ophalen.
- Wat heeft Frans toch weer een prachtig maquette gemaakt van de sint Bavoschool.
3. Bijgeloof door bestuur Kuypersstichting samen met werkgroep Religie
(6 maart 2019 tot en met 22 april 2019)
- Wat een goede aanvulling op de exposities in Rucphen en Etten-Leur.
- Er komt veel terug van vroeger
- Onder de trap door lopen is toch wel eng!
4. Kunstig Rijsbergen
(28 april 2019 tot en met 28 juli 2019) door werkgroep Open Atelier Route
- Ik vind ze mooi en ook een beetje grappig.
- De moeite waard
5. Herinneringen aan….
(4 augustus 2019 tot en met 15 september 2019) door bestuur Kuypersstichting
- Dit is een leuk overzicht
- Fijn dat jullie de priesterkleding van Heeroom Voermans aan deze tentoonstelling zijn
toegevoegd met een mooi overzicht van zijn leven en de familie Voermans.

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 à vijf keer jaar een wisseltentoonstelling te organiseren.
Ook de vaste tentoonstelling is van belang zoals 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 worden
weergegeven gerelateerd aan de Napoleonsweg, is via 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
In 2019 kon het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen ook dienstdoen voor activiteiten waarbij gebruik kon
worden gemaakt van het representatieve gebouw.
Voorbeelden hiervan zijn het sluiten van huwelijken, officiële ontvangsten, van onder meer Gilden, Sint-Nicolaas
en prins Carnaval, vergaderingen, recepties, e.d.
Helaas leent ons nieuwe onderkomen zich minder voor representatieve gelegenheden, wat eveneens een
financiële teruggang voor de begroting tot gevolg heeft.
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. Bij het voorbereiden van de nieuwe vaste expositie is samenwerking
gezocht met de archeologische werkgroep van heemkundekring de Drie Heerlijkheden.
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. Als voorbereiding op de verhuis is gestart met een grondige inventarisatie van de collectie en meer
professionele manier van collectiebeheer. Deze zal verder uitgebouwd moeten worden. De collectie is nu
gerangschikt in het depot op jaartal. Er is nu een indeling gemaakt in zeven tijdsperioden, te weten de
Voorchristelijke tijd (prehistorie, Romeinse tijd), de Middeleeuwen, tijd van Godsdienstoorlogen, Generaliteitsland,
Franse Tijd, Rondom de twee Wereldoorlogen, 1950 tot heden.
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FINANCIËN VAN DE STICHTING:
-

Balans per 31 december 2019

-

Winst- en verliesrekening over 2019

-

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 2019
ACTIVA

31 december 2018
€

Verbouwing
Inventaris
Totaal materiele vaste activa

31 december 2019
€

1
401
402

1
401
402

66
66

1.000
445
1.445

Liquide middelen

12.526

10.110

TOTAAL

12.994

11.957

13.197

12.994

-

693

-203

-1.730

12.994

11.957

4.750
9.991
1.240
3
15.984

5.000
6.643
2.223
1
13.867

400
10.256
-

10.680
2.448

Waarborgsommen
Overlopende activa
Totaal vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
Eigen Vermogen
Overlopende passiva
Verlies

TOTAAL

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER
2017
INKOMSTEN
Subsidie
Donaties / Sponsorgelden
Overige inkomsten
Rentebaten
Totale inkomsten
UITGAVEN
Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten
Verhuiskosten
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Kosten inventaris
Algemene kosten
Publiciteit en tentoonstellingen
Totale uitgaven
RESULTAAT

1.057
3.147
1.326
16.187

574
1596
299
15.597

-204

-1.730

TOELICHTING VERLIES- EN
WINSTREKENING 2019
2018
€
Huisvestingskosten
Huur
Schoonmaakkosten
Overige kosten

2019
€

9.866
390
10.256

10.600
80
10.680

988
69
1.057

20
446
107
573

¤

Kosten inventaris
Onderhoud inventaris
Overige kosten
Onderhoud website

Algemene kosten
Kleine aanschaffingen kantoor
Vakliteratuur
Porti
Bankkosten
Contributies en abonnementen
Telefoonkosten/internet
Opleidingskosten
Representatiekosten
Verzekeringen
Kantinekosten
Overig

8

193
270
747
339
370
366
633
188
3.114

Publiciteit en tentoonstellingen
Kosten opening tentoonstellingen
Drukwerk
Reclamekosten
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86
196
409
188
211
275
228
3
1.596

410
766
150

25
274

1.326

299
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BELEIDSPLAN 2020-2023
WAARAAN GAAN WE DE KOMENDE TIJD AANDACHT SCHENKEN?
Nieuw gebouw. Gepland was dat op 3 april 2020 de officiële opening zou plaatsvinden van ons nieuwe
onderkomen aan de Markt 23 in Zundert. Mogelijk wordt dit echter in de huidige omstandigheden later.
Het gebouw is niet te vergelijken met ons oude onderkomen in het voormalige gemeentehuis in Rijsbergen maar
biedt optimale mogelijkheden voor de vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Ligging aan de Napoleonsweg was
voor het bestuur een belangrijk uitgangspunt bij de keuze. En dat is uiteindelijk dan ook gelukt. Het was een erg
moeilijke beslissing om Rijsbergen te verlaten.
Maar eerst willen we ook even verder vooruitkijken.
Wat staat ons de volgende 4 jaar te wachten?
Vooreerst is het uiteraard heel belangrijk dat we ons zo snel mogelijk bekendmaken en thuis gaan voelen in
Zundert. We moeten ons plekje nog veroveren. Alleen al het feit dat we er zijn en vlak bij het van Gogh centrum
zitten gaat natuurlijk zijn invloed hebben. Daaraan moeten we veel aandacht geven.
Met subsidie van het Oranjefonds werd op 13 en 14 maart met een paar nieuwe vrijwilligers de laatste hand
gelegd aan het opknappen van het onderkomen.
Het imponerende paneel over de Napoleonsweg met de geschiedenis van de gemeente Zundert heeft een mooi
plek gekregen. De vaste tentoonstelling wordt ingedeeld in zeven tijdsperioden, te weten de Voorchristelijke tijd
(prehistorie, Romeinse tijd), de Middeleeuwen, tijd van Godsdienstoorlogen, periode als Generaliteitsland,
Franse Tijd, rondom de twee Wereldoorlogen, 1950 tot heden.
Daarnaast is er tevens ruimte gereserveerd voor de tijdelijke exposities. Er is een gedeelte dat gebruikt kan
worden als filmzaal. Op de zolder heeft het depot een ruime plek gekregen waarbij ook daar alles opgeslagen kon
worden in de 7 tijdsperioden.
Anders dan in het verleden, zullen we delen van de vaste tentoonstelling met enige regelmaat een accent geven,
zodat er altijd iets nieuws te ontdekken valt los van de variabele tentoonstellingen.

Toekomstplannen. De verhuizing naar het nieuwe onderkomen in Zundert heeft een grote wissel getrokken op
onze reserves. Die hadden we voor andere culturele zaken bedoeld! De verhuizing heeft, ondanks dat we heel
veel zaken zelf hebben gedaan en er veel vrijwilligersuren in hebben gestoken, ruim 4.000 euro gekost! Verder is
een effect dat de huisvestingskosten hoger zijn geworden en dat we zaken die in onze vorige ‘woning’ inbegrepen
waren nu apart moeten inkopen.
Om het voorbestaan van het museum mogelijk te kunnen maken, is besloten om de promotie rondom de opening
en de verhuizing van het museum naar Zundert, aan te grijpen voor actievere fondsenwerving.
Tevens speelt hierbij mee dat voor de financiering van onze toekomstplannen geld nodig is.
Het is de bedoeling om de vaste tentoonstelling uit te breiden met een presentatie over de Napoleonsweg. Dit
ook in verband met het project van de gemeente Zundert ‘Parels langs de Napoleonsweg’
(https://www.zundert.nl/evenementen-recreatie-verkeer/napoleonroute.html) om de aandacht voor de
Napoleonsweg nieuw leven in te blazen. Studenten van het BUAS hebben wij een aantal keer van input over
deze route voorzien.
We beschikken al over een paneel waarbij aan de hand van het traject van de Napoleonsweg, de geschiedenis
van onze gemeente is beschreven.
We hebben de mogelijkheid gecreëerd om een replica op ware grootte te laten maken van de Sandraudiga
altaarsteen. De bedoeling is om replica in ware grootte te plaatsen op of nabij de oorspronkelijke vindplaats.
Belangrijke nog te regelen voorwaarden zijn een degelijke financiering, medewerking van grondeigenaren,
gemeente en provincie en dat het gemeentebestuur haar medewerking verleent aan plaatsing.
De Napoleons-tentoonstelling moet historische kaarten, foto’s en vondsten gaan bevatten. Uit te breiden met
informatie over wat Napoleon heeft betekend voor Nederland (o.a. introductie Burgerlijke stand, gemeentehuizen
met Burgemeesters). Hierbij willen we samenwerking zoeken met andere musea / instellingen zoals het
Princenhaags museum en Wesalia in Wuustwezel.
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Voor de fondsenwerving zullen bedrijven en instanties aangeschreven worden, zal promotie worden gemaakt via
sociale media (facebook) en wordt een pagina geopend op www.geef.nl waarop de stand van zaken voor het
binnenhalen van fondsen meer wordt bijgehouden. Wanneer er een bijdrage van meer dan 50 euro wordt
gegeven, ontvangt de gever te zijner tijd van de Kuypersstichting een geschenk gerelateerd aan de
Napoleonsweg of aan de Sandraudiga altaarsteen en komt er een naamsvermelding op een plaquette en op onze
website.
Collectiebeheer. De verhuis in 2019 is ook aangegrepen om onze collectie te inventariseren en voor te bereiden
op een meer professionele manier van collectiebeheer. Deze zal verder uitgebouwd moeten worden. Een
inschrijving in het Museumregister kan ons in de toekomst eveneens helpen met mogelijkheden tot uitwisseling
met andere musea en beter gebruik van de soms verborgen middelen.
Dit project gaat ons nog heel veel tijd kosten en we zullen dit dan ook uitsmeren over een aantal jaren We maken
gebruik van de richtlijnen en de ervaring van Erfgoed Brabant.
Samenwerking. 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 collegamusea 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.
Vooral ook aandacht voor wat we aan samenwerking in Zundert gaan doen. Met van Gogh wellicht en natuurlijk
de kunstenaars en hun samenwerkingsverband die er zoals in Rijsbergen, in Zundert en Wernhout natuurlijk ook
zijn.
Tenslotte gaan we werken aan het vinden en behouden van nieuwe vrijwilligers voor museum en bestuur, en
laten ons daarbij trainen door specialisten ter zake.
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MEERJARENBEGROTING 2020 – 2023

2020

2021

2022

2023

4.773
9.500

p.m.
9.000

p.m.
10.000

p.m.
10.000

14.273

9.000

10.000

10.000

12.600

12.750

12.900

13.000

1.500
14.400

1.500
14.500

Opbrengsten
Subsidie gemeente Zundert
Donaties / Sponsorgelden
Gebruiksvergoeding

Huisvestingskosten
Huur
Overige kosten, w.o. Onderhoud, energie &
verhuizing
Afschrijvingen
Verbouwingen
Inventaris

3.000
15.600
p.m.
p.m.

Kosten inventaris
Kleine aanschaffingen
Onderhoud website
Overige kosten

Promotie en publiciteit
Kosten Opening tentoonstelling
Drukwerk
Overige

Algemene kosten
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1.500
14.250
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

0

0

0

0

500
500
200
1.200

500
500
200
1.200

500
500
200
1.200

500
500
200
1.200

500
400
100
1.000

500
400
100
1.000

500
400
100
1.000

500
400
100
1.000

Verzekeringen
Opleidingskosten
Vervoerskosten
Telefoon en internet
Beveiliging
Representatiekosten
Overige w.o. Kantinekosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente bankrekeningen

Rentelasten en soortgelijke losten
Rente rekening courant
Bankkosten

Over/te kort
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300
300
100
500
800
100
600
2.700

400
200
100
500
800
100
500
2.600

400
200
100
500
800
100
500
2.600

400
200
100
500
800
100
500
2.600

0
0

0
0

0
0

0
0

0
200
200

0
200
200

200
200

200
200

-6.427

-10.250

-9.400

-9.500

