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WAAR STAAN WE VOOR?
DE KUYPERSSTICHTING VOOR CULTUUR EN HISTORIE beheert het Cultuurhistorisch Centrum
“DE WEEGHREYSE” te Rijsbergen, gemeente Zundert.
Dit jaar is museum ”DE WEEGHREYSE” 10 jaar gevestigd in het historisch pand, voorheen het
gemeentehuis van Rijsbergen. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 kwam de functie van het
gemeentehuis te vervallen.
In 2006 nam museum de Weegheyse zijn intrek in het oudste gedeelte van dit historisch monument
In 2016 dus 10 jaar, en hieraan hebben we extra aandacht geschonken door een blad
”10 jaar uw museum” te maken en dat te verspreiden in de gehele gemeente Zundert waartoe
behoren: Zundert, Achtmaal, Wernhout, Klein Zundert en Rijsbergen. Middels deze krant hebben
mensen meer kennis kunnen nemen van museum de Weeghreyse en zijn ze ook uitgenodigd zelf
tentoon te stellen in het museum. Er zijn vast personen die een cultuurhistorische verzameling of
kunstwerken bezitten die de moeite waard zijn om een expositie aan te wijden.
Het gebouw museum ”DE WEEGHREYSE” biedt vele mogelijkheden en beschikt over een mooie
tentoonstellingsruimte. Het herbergt een schat aan informatie over de geschiedenis van de gemeente
Zundert.
Museum ”DE WEEGHREYSE” is een plaats voor diverse activiteiten, een plek die aan iedereen de
gelegenheid biedt op gepaste momenten hier gebruik van te maken, b.v. voor vergaderingen,
wisselende exposities, verzamelingen , educatieve programma’s met schoolkinderen,
boekpresentaties; voor (lokale)traditiehandhaving, officiële ontvangsten, concerten, vertonen van oude
films e.d.
Het is een plek waar men samen met anderen kan terugblikken en vooruit kijken naar de toekomst.
Openstelling elke zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur en op afspraak.
Wat maakt ”DE WEEGHREYSE” zo uniek in de gemeente Zundert?
De hier verzamelde en aanwezige informatie, voorwerpen, films en foto’s op het gebied van
archeologie, monumenten, cultuur en historie. Een groot paneel met tijdlijn waarop de Napoleonsweg
als een rode draad door de gemeente loopt en een beeld geeft van belangrijke momenten in de
geschiedenis en de cultuur van de gemeente. Gebeurtenissen worden toegelicht d.m.v. filmpjes en
gesproken tekst, met uitleg over locaties met cultuurhistorische waarde die erop zijn afgebeeld.
In vitrines worden aspecten van het paneel verduidelijkt.
Daarenboven is ”DE WEEGHREYSE” een representatieve trouwlocatie in de gemeente Zundert.
Een bijzondere sfeervolle plek om de trouwdag nog specialer te maken en waar men deze speciale
dag naar eigen wens kan invullen.
Dankzij de ondersteuning van gemeente, sponsoren, vrienden en vrijwilligers is het mogelijk om samen
met ons als bestuur een goede invulling te geven aan de doelstellingen om iedereen te overtuigen van
de waarde van museum ”DE WEEGHREYSE”.
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 toenmalig voorzitter was Cor Rombouts, die tot januari 2006 de voorzittershamer van
de stichting en haar rechtsopvolgers hanteerde. Hij overleed op 15 mei 2012. Zijn opvolger was Kees
Jochems die het voorzitterschap op één januari 2012 vervolgens overdroeg aan Annie Graumans.
Oud-voorzitter Kees 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 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, die met instemming van het schoolbestuur door de gemeente ter beschikking was
gesteld, werd in april 1991 echter weer gedeeltelijk teruggevraagd omdat door brand in de
kleuterschool er voor de Bavoschool ruimtegebrek 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 kon
plaatsvinden: tijdens de bevrijdingsfeesten met een tentoonstelling over de bevrijding.
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 starten in 2000.
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, de eerste vier jaar was er geen huur verschuldigd.
Het nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Kees Jochems, was al aangetreden. Er werden
verschillende werkgroepen geformeerd en men ging stevig aan de slag met de inrichting van het
Cultuurhistorisch Centrum. Het bleek toch nog lastig te zijn de collectie, die verspreid was
ondergebracht, weer bijeen te krijgen.

4

Op vrijdag 10 november 2006 vond de opening plaats van de huidige “DE WEEGHREYSE” 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.
Middels het Cultuurhistorisch Centrum “DE WEEGHREYSE” en, waar mogelijk, in samenwerking met
andere gelijkgezinde instellingen, wil zij de op de toekomst gerichte mens in verbinding brengen met
zijn regionale geschiedenis en de cultuurhistorische waarden ervan.
Deze verbreding en verdieping van gedachtegoed dragen bij aan de versterking van de identiteit van
de inwoners en beogen ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze
eigen omgeving. Daarenboven dienen ze als 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” is bedoeld als een plek 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 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 2015 IN VOGELVLUCHT

Een jaar waarin Annie Graumans voor het vierde jaar de taak als voorzitter heeft en samen met het
bestuur museum “DE WEEGHREYSE” een goede invulling wenst te geven.
Na zijn vertrek naar Etten-Leur eind 2014 blijft Jos Hamann (oud bestuurslid) zo nodig het bestuur
ondersteunen waar hij kan.
Een jaar dat Gerard Kuypers en Pieter van Nes door ziekte een tijdje niet aanwezig konden zijn, de
beide bestuursleden zijn nog herstellende.
Heemkundekring De Drie Heerlijkheden maakt steeds meer gebruik van museum “DE
WEEGHREYSE” om te vergaderen. De extra commissievergaderingen i.v.m. 50 jarig bestaan van de
HKK vonden hier plaats alsmede de bijeenkomsten van de afdelingen genealogie, redaktie etc.
Met S-Computers wordt er nog steeds aan gewerkt om de website en Napoleonspaneel uit te breiden
zodat we bezoekers meer kunnen tonen en vertellen.
Vrijwilligers/sponsoravond heeft geresulteerd in een paar nieuwe vrijwilligers en vrienden.
De inventarisatie van spullen in de kelder is d.m.v. foto’s, nummering en beschrijving grotendeels
afgerond.
Enkele vitrines zijn opgeknapt.
Bijzondere bijeenkomsten in 2015:
 14 februari: bezoek Prins carnaval
 maart : groepen 7 St.Bavoschool
 april: ter gelegenheid van eerste lustrum “Open Atelier Rijsbergen” overzichtstentoonstelling,
geopend door wethouder mevr. de Hoon
 juni : concert door NMF ( Nederlands Muziekinstrumenten Fonds)
bezoek aan museum wethouders Piet Utens met gezelschap
bezoek van groepen 3 en 4 van St.Bavoschool
bezoek van bewoners De Willaert uit Zundert
 juli: Els Oudheusden bezoekt met gezelschap museum t.g.v. haar verjaardag
 5 october: bezoek Berry Hartman Thuisvester
 november: ontvangst St. Nicolaas
 2 december: bezoek wethouder Jan Aarts
 12 december: deelname ROV Rijsbergen
 25 en 26 december: extra opening i.s.m. Kerststallen in de kerk
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EXPOSITIES IN 2015

Herdenking Rijsbergen 70 jaar bevrijd.
(tot en met 11 januari 2015)
Op 28 oktober 1944 werd Rijsbergen door
manschappen van de Timberwolves-divisie bevrijd
van de Duitse bezetting. Maar voor het zover was
ging daar nog heel wat aan vooraf.
De tentoonstelling gaf een beeld van de bevrijding
vanaf de landing in Normandië tot en met het
moment dat de geallieerde troepen Rijsbergen
binnenkwamen.

400 jaar protestantisme in de gemeente Zundert
(18 januari 2015 tot en met 29 maart 2015)
In 1615 werd in Zundert de eerste protestantse
dominee benoemd voor zo’n vijf gezinnen van de
nieuwe leer: Ds.Petrus Damman. Hem wachtte een
zware taak: onze streek was arm, het inkomen
(ook dat van de dominee) was laag en het ontbrak
aan regels. In 1648 werd de Vrede van Munster
gesloten; de Tachtigjarige Oorlog was afgelopen. Voor
Zundert brak een moeilijke periode aan omdat de
meeste bewoners niet meegingen met de
vernieuwingen. In die periode was Ds. Samuel
Pistorius predikant in Zundert. De RK-kerkgebouwen
werden ingenomen door de gereformeerden. Van
1661 tot 1810 zijn er registers opgesteld van doop,
huwelijk en begrafenis onder de naam: ‘Nederduits
Gereformeerde Gemeente Zundert’.

Lustrum Open Atelier Rijsbergen
(11 april tot en met 17 mei 2015)
Vanaf 2007 wordt er om het jaar in Rijsbergen een
Open Atelierroute georganiseerd door 6 kernleden.
Hierbij worden steeds verschillende beeldende
kunstenaars als gast uitgenodigd. Omdat in 2015
voor de 5de keer deze Open Atelierroute
plaatsvindt, startte deze in het museum De
Weeghreyse en werd er deze
overzichtstentoonstelling georganiseerd.
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De Eerste Heilige Communie
(24 mei 2015 tot en met 19 juli 2015)
Het doen van de Eerste Heilige Communie is voor een
kind van 7 jaar een feest. Het staat die dag in het
middelpunt van de belangstelling. De mooie kleren en
de cadeautjes dragen daar aan bij. Vele foto’s worden
er gemaakt om het moment vast te leggen. In het
katholieke zuiden deden aanvankelijk bijna alle
kinderen hun Communie. Door het loskoppelen van
het schoolbestuur van het kerkbestuur werd dit snel
minder. De voorbereiding is nu in handen van
Communiewerkgroepen, die vanuit de parochie dit
begeleiden.

Over(groot)moeders muts
(26 juli 2015 tot en met 30 augustus 2015)
De Heemkundekring De Drie Heerlijkheden heeft
ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan in
samenwerking met museum
De Weeghreyse een tentoonstelling gewijd aan de
muts door de eeuwen heen. Er komen in Brabant
verschillende mutsvormen voor; naar grondtype
terug te brengen tot de hul, kornet en dormeuse.
De hul is het oudste type muts die vaak over een
oorijzer werd gedragen. Aan het eind van de 17e
eeuw ontstaat de kornet en in de eerste decennia
van de 18e eeuw een daarvan afgeleid model: de
dormeuse. Rond 1800 wordt in West-Brabant dit
type het meest gedragen terwijl in Oost- Brabant
de kornet het meest voorkwam.

Vincent van Gogh in de kijker
(13 september 2015 tot en met 31 januari 2016)
In dit Van Goghjaar zijn er veel activiteiten
ontwikkeld om te herdenken dat Vincent van Gogh
125 jaar geleden overleden is. Ook in De Weeghreyse
zijn werken te zien geweest die ontstaan zijn n.a.v. dit
herdenkingsjaar.
Het ging om kunstuitingen afkomstig van FAB in
Breda. Een bezoek aan dit atelier was de reden om
deze expositie in de gemeente Zundert te
bewerkstelligen. De bezoeker kon in De Weeghreyse
ervaren hoe mensen met een beperking bij het FAB
omgaan met het thema van Gogh.
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Voorts is het museum geopend geweest tijdens de ROV-dag van de Rijsbergse ondernemers op 12
december 2015. We mochten tijdens die dag 174 bezoekers ontvangen.
Tijdens de Kerstdagen heeft het museum 45 bezoekers mogen begroeten.
In totaal zijn er gedurende 2015 ca 1927 bezoekers voor de exposities geweest waarvan 1606
bezoekers het gastenboek persoonlijk hebben ondertekend.
Velen daarvan kwamen op een van de 50 toegankelijke zondagmiddagen, een aantal keren
hebben we speciale groepen ontvangen, waaronder 391 schoolkinderen
Enkele opmerkingen door bezoekers genoteerd in het gastenboek:
1. 400 jaar protestantisme in de gemeente Zundert
a. Een prachtige verzorgde tentoonstelling, waar veel facetten op een duidelijke wijze
worden toegelicht.
b. Hartelijk dank voor de vriendelijke ontvangst in jullie mooie museum. We hebben met
belangstelling rondgekeken.
2. Lustrum Open Atelier Rijsbergen
a. Weer heel gezellig.
b. Geweldig mooi allemaal. Goed opgezet en overzichtelijk.
3. De Eerste Heilige Communie
a. Hele mooie tentoonstelling, compliment voor Ria en Julia voor de prachtige verzorging.
b. Leuk om e.e.a. te herkennen.
4. Concert Nederlands Muziekinstrumenten Fonds
a. Prachtig spel, prachtig programma.
b. Mooi concert in prachtige omgeving.
5. Over(groot)moeders muts
a. Een compliment voor mevr. Els van Outheusden. Het is een hele mooie expositie. Mooie
collectie, prachtig om alles te etaleren.
b. Hartelijk gefeliciteerd met het 50 jarig bestaan van de Heemkunde en de prachtige
presentatie van de mutsen.
6. Vincent Van Gogh in de kijker
a. Leuke Van Gogh schilderijen.
b. Ik vind het bijzonder mooi. Leuk van Amarant.
Verder zijn er een 50 tal bijeenkomsten geweest over allerhande onderwerpen
die passen binnen de doelstelling van “DE WEEGHREYSE”.
Dat zijn natuurlijk de bestuursvergaderingen en expositievoorbereidingen (18), groepen van de
Heemkunde Kring (24), en andere zoals de ontvangst van Sint Nicolaas (15)
In het jaar 2015 zijn in “DE WEEGHREYSE” 3 huwelijken gesloten.
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ACTIVITEITEN IN “DE WEEGHREYSE”

Tentoonstellingen.
De opzet is om aan de hand van exposities zoveel mogelijk verschillende culturele
aspecten onder de aandacht te brengen. Belangrijk daarbij is dat er inzicht gegeven moet worden in de
gewenste middelen en gezorgd moet worden voor een goede kwaliteit. Onze speciale
expositiecommissie is hier continu mee doende.
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.
Paneel.
In het paneel waarop 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.
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 over het museum
beschikbaar zoals jaarverslagen, jaarcijfers 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.
Een belangrijke taak is het inventariseren van de in beheer zijnde voorwerpen ten behoeve van het
exposeren ervan. Voor praktisch gebruik worden de voorwerpen genummerd, gefotografeerd en
beschreven. 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 en de redactieraad maken enkele
keren per jaar gebruik van deze ruimte. Tenslotte mag ook de aanwezigheid van de uitgebreide
bibliotheek niet onvermeld blijven.
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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FINANCIËN VAN DE STICHTING:
-

Balans per 31 december 2015

-

Winst- en verliesrekening over 2015.

-

Toelichting winst- en verliesrekening.

-

Meerjarenbegroting.

MET DANK AAN HEN DIE ONS FINANCIEEL STEUNEN:

-

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

-

Marieke Fonds (sponsor)

-

Thuisvester (korting op de huursom)

-

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 2015
ACTIVA

31 december 2015
€

Verbouwing
Inventaris
Totaal materiele vaste activa

31 december 2014
€

3.473
3.416
6.889

6.250
6.588
12.838

130
467

407

597

407

Liquide middelen

15.216

19.338

TOTAAL

22.702

32.583

Eigen Vermogen

22.702

32.583

TOTAAL

22.702

32.583

5.000
4.212
1.562
151
10.925

8.200
7.310
1.662
220
17.392

Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten
Kosten inventaris
Algemene kosten
Publiciteit en tentoonstellingen
Totale uitgaven

5.949
10.279
1.144
2.378
1.057
20.807

6.839
10.224
1.976
2.178
868
22.085

RESULTAAT

-9.882

-4.693

Vorderingen
Overlopende activa
Totaal vorderingen en overlopende
activa

PASSIVA

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER
2015
INKOMSTEN
Subsidie
Donaties / Sponsorgelden
Gebruiksvergoedingen
Rentebaten
Totale inkomsten
UITGAVEN
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TOELICHTING VERLIES- EN
WINSTREKENING 2015
2015
€
Huisvestingskosten
Huur
Schoonmaakkosten
Overige kosten
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

2014
€

9.809
323
147
10.279

10.224

253
305
586
1.144

34
96
1.846
1.976

91

42
193
13
38
60
705
243
124
341
360
59
2.178

97
735
310
254
307
391
193
2.378

Publiciteit en tentoonstellingen
Kosten opening tentoonstellingen
Drukwerk
Reclamekosten
Advertentiekosten

385
672

451
400
17

1.057

868

De Kuypersstichting voor Cultuur en Historie
Het bestuur bij de vaststelling op 7 maart 2016

A.Graumans-Christianen
Voorztter

P.C.J. Vangeel
Secretaris
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9.772
452

T. Van Dam
Penningmeester

WAARAAN GAAN WE DE KOMENDE TIJD AANDACHT GEVEN?
Door de aanschaf van een TV als projectiescherm hebben we de mogelijkheden tot presentatie
belangrijk kunnen uitbreiden. Vele bezoekers hebben tijdens de afgelopen exposities genoten van films
uit de verleden tijd.
De komende periode willen we de mogelijkheden die dit medium ons biedt, verder gaan uitbreiden.
Aanvullend zijn we op zoek naar een betere geluidsinstallatie. De volgende fase behelst het koppelen
van de apparatuur zodat we nog meer mogelijkheden tot presentatie kunnen creëren.
We werken samen met Erfgoed Brabant in het project Streekmusea in de 21e eeuw.
In dit samenwerkingsverband met Erfgoed Brabant en collega-musea zoeken we naar andere vormen
van presentatie om op die manier meer en hopelijk jonger publiek het museum binnen trekken.
Maar ook de al aanwezige zaken krijgen de komende tijd aandacht:
 We zijn nog druk doende om de schatten die in onze kelder zijn opgeslagen, te inventariseren.
Daar bevinden zich ongetwijfeld zaken waarmee we weer een belangwekkende expositie
kunnen realiseren, dan wel door uitleen anderen die mogelijkheid te bieden. Een goed
voorbeeld daarvan is de tentoonstelling die de Heemkunde Kring ter gelegenheid van haar
jubileum heeft gegeven over Brabantse mutsen.
 Inmiddels is onze website weer tot leven gebracht na de crash van twee jaar geleden. De
prioriteit heeft gelegen op het weer in de lucht brengen en actualiseren van de getoonde
informatie en zorgen dat de continuïteit van de site en de daarop gebruikte informatie goed is
geregeld; dat laatste is nu gelukt. We gaan vol goede moed verder met de invulling van onze
Napoleonsweg door middel van korte films en audiofiles met aanvullende informatie. Uiteindelijk
moet dit leiden tot een interactieve “vertaling” van het mooie paneel dat in ons museum hangt
en een presentatie van dat paneel via de site in de huiskamer.
 Onze vaste tentoonstelling met voorwerpen die in en om onze gemeente zijn gevonden en een
beeld geven van een ver verleden, zullen we komend jaar onder handen nemen zodat we met
dezelfde doelstelling, namelijk het verleden zichtbaar maken, andere zaken kunnen laten zien.
 Zoals u zult begrijpen, is er nog heel veel te doen. Dat brengt ons bij ons laatste aandachtspunt:
de bezetting van het bestuur. We zoeken nog naar mensen die de open plekken kunnen
opvullen zodat de werklast wat beter verdeeld kan worden.
Tenslotte is er nog de onzekerheid over het voortbestaan op de huidige locatie. Er zijn aanwijzingen
dat hier een einde aan zou kunnen komen. Het bestuur heeft de intentie om het museum in leven te
houden, bij voorkeur op de huidige prominente plek, maar als dat niet mogelijk blijkt, op een andere.
We zullen daarbij alle hulp kunnen gebruiken, die we maar kunnen krijgen.
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MEERJARENBEGROTING 2016 – 2019

2016
Opbrengsten
Subsidie gemeente Zundert
Donaties /
Sponsorgelden
Gebruiksvergoeding
Entreegelden

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

Kosten inventaris
Kleine aanschaffingen
Onderhoud website
Overige kosten

Promotie en publiciteit
Kosten Opening tentoonstelling
Drukwerk
Overige

2017

5.000 p.m.

2018

p.m.

2019

p.m.

7.000
1.700
1.300
15.000

7.000
1.700
1.700
10.400

7.000
1.700
1.700
10.400

7.000
1.700
1.700
10.400

9.900
500
10.400

10.200
700
10.900

10.300
700
11.000

10.400
700
11.100

2.800
1.700
4.500

500
500
1.000

500
500
1.000

500
500
1.000

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

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

Rente bankrekeningen

Rentelasten en soortgelijke losten
Rente rekening courant
Bankkosten

Over/te kort

400
300
100
800
100
500
2.200

400
300
100
800
100
600
2.300

400
300
100
800
100
600
2.300

400
300
100
800
100
600
2.300

150
150

150
150

150
150

151
151

0
100
100

0
100
100

0
100
100

0
101
101

-1.850

-3.550

-3.650

-3.750

16

