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foto omslag: workshop papier maken door Akira Matsumoto

Jaarverslag 2018

1

Stichting Museum Rijswijk
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2018 was een bewogen jaar voor Museum Rijswijk. Het was een jaar van transitie, een jaar
waarin grote stappen vooruit zijn gezet. Een jaar waarin we de fase van onzekerheid achter
ons hebben gelaten, en aan de toekomst zijn gaan bouwen. Museum Rijswijk heeft in 2018
een scherper inhoudelijk profiel gekregen, heeft de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd en het
financiële tekort teruggedrongen.

De transitie die Museum Rijswijk nu doorloopt, was niet mogelijk geweest zonder de
intensieve samenwerking met de gemeente. En die samenwerking, met het afsluiten van een
leningsovereenkomst als het meest zichtbare onderdeel, was wederom niet mogelijk geweest
zonder het vertrouwen dat wethouder Marloes Borsboom-Turabaz heeft geïnvesteerd in
het Museum. We danken haar en haar team voor de prettige, positieve en constructieve
samenwerking.
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In 2019 staan voor het Museum de verdere stappen uit het transitieplan centraal. Als Raad
van Toezicht zullen we deze transitie begeleiden, samen met de directeur en de medewerkers
van het Museum, en samen met de gemeente Rijswijk.
Enno Gerdes,
voorzitter

Bericht van de Raad van Toezicht

Museum Rijswijk heeft in 2018 de overstap gemaakt naar een Raad van Toezicht model. De
leden voor de nieuwe Raad van Toezicht zijn vanaf het tweede kwartaal geworven, en per 1
januari 2019 is de Raad van Toezicht met vijf leden volledig ingevuld. Hierbij is goed gelet op
diversiteit wat betreft leeftijd, geslacht en expertise. Eind 2018 heeft de Raad van Toezicht
besloten om de interimdirecteur, Arnoud van Aalst, aan te stellen als vaste directeur van
Museum Rijswijk. In het najaar van 2018 hebben we tijdens een diner afscheid genomen van
de langjarige bestuursvoorzitter van het Museum, Herman Soen. We zijn hem zeer erkentelijk
voor zijn onvermoeibare inzet in de afgelopen jaren.

2018 was het jaar waarin samen met Gemeente Rijswijk een oplossing werd gevonden voor
de zorglijke financiële positie van het museum. Nadat begin 2018 een nieuwe strategie
werd geïntroduceerd, wordt de realisatie hiervan al in de tweede helft van het jaar zichtbaar.
Museum Rijswijk gaat voortaan over papier, textiel en erfgoed. Door professionalisering van
de financiële huishouding, de interne organisatie en de inhoudelijke missie, kan het museum
weer focussen op het maken van bijzondere tentoonstellingen voor een breed publiek en de
randprogrammering die daarbij hoort.
De Papierbiënnale 2018 was succesvoller dan ooit met 11.565 bezoekers en een omzet
van ruim € 125.000. Het museale bedrijf draaide op volle toeren en het jaar kon worden
afgesloten met een aanzienlijk kleiner beoogd financieel tekort en met ruim 20.000
bezoekers. Een duidelijke koers, een goed gemotiveerd team en last but not least boden de
enthousiaste bezoekers een optimistisch toekomstperspectief.
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Museum Rijswijk heeft in de eerste helft van 2018 duidelijke inhoudelijke en strategische
keuzes gemaakt. Het museum stelt voortaan papier, textiel en erfgoed centraal. Binnen deze
drie gebieden programmeert het museum nu tentoonstellingen en activiteiten, bij voorkeur
samen met (culturele) partners. Voor het publiek schept dit duidelijkheid en creëert het
herhaalbezoek. Papier en textiel komen naast de biënnales ook de overige acht maanden aan
bod. Direct na de Papierbiënnale kwam de erfgoedtentoonstelling Iconen in Rijswijk over het
stadhuis aan de Generaal Spoorlaan en Betoverend China, een textieltentoonstelling over de
kleding en sieraden van de Miao en Dong uit Zuid-China.
Arnoud van Aalst,
directeur/bestuurder

Verslag van de directie

Een sterk inhoudelijk profiel, een educatieprogramma dat hierop aansluit en een professionele
bedrijfsvoering geeft Museum Rijswijk tools in handen om - in samenwerking met alle
stakeholders en met name het publiek - zich te kunnen positioneren als een culturele
maatschappelijke onderneming die midden in Rijswijk staat. Doordat het museum nu koers
heeft bepaald, kan het gaan bouwen en ontwikkelen. Middels de financiële injecties in de vorm
van een aantal leningen die worden verstrekt door Gemeente Rijswijk, zal het museum niet
meer worden achtervolgd door het verleden. Hierdoor kan Museum Rijswijk de komende jaren
bovenstaand perspectief in het vizier houden en met veel enthousiasme werken aan verdere
professionalisering.
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M a ri j k e va n O s
Keramiek en tekeningen

Van bestuursmodel naar Raad van Toezichtmodel
De meest ingrijpende verandering in het verslagjaar was het afscheid van het
stichtingsbestuur en de verwelkoming van een nieuwe raad van toezicht. Het bestuur en
directie van Museum Rijswijk hebben samen met een adviseur van Cultuur + Ondernemen de
werving van een voorzitter RvT in gang gezet. Ook aan kandidaten die belangstelling hadden
voor een lidmaatschap van de RvT is gevraagd te reageren. Dit leidde in eerste instantie tot
een nieuwe voorzitter. In samenwerking met de nieuwe voorzitter zijn de overige leden van de
raad geworven.
De bestuursleden Herman Soen, Udo Oelen en Roxanne Daniëls legden hun bestuurstaken
neer; Henny Weerman nam als enige bestuurslid plaats in de raad van toezicht teneinde de
bestuurlijke continuïteit te waarborgen. Enno Gerdes werd voorzitter. De overige leden van de
raad van toezicht zijn Jasmijn Touw, Mariëtte Maaskant en Joram Swart.
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Vrijwilligers
In het najaar moest het museum helaas afscheid nemen van Ton van Osch en Jaap
Nieuwmans. Ton overleed na een langdurige ziekte. Ruim vijftien jaar lang droeg hij zorg voor
de inventarisatie en documentatie van de collectie en de bibliotheek. Jaap was de oudste
vrijwilliger bij de organisatie. Zijn ongeëvenaarde kennis van Rijswijk en zijn bewoners deelde
hij genereus met allen.
Trees Ramkhelawan, Judith Verhaar en Peter Aquino verlieten het team baliemedewerkers.
Gerda Bennekom, Maud Melort, Kazumi Nakamura, Sanja Tork en Wanda Walkate traden aan
en werken afwisselend bij de balie en in het museumcafé. Het team café-medewerkers werd
verder versterkt met Nathaly Vlaun, Anneke den Besten, Lotje Hofdijk en Joren Kortekaas.
Het aantal vrijwilligers is toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat er minder werkstudenten
kunnen worden ingehuurd. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen, vooral in het museumcafé.
Diversiteit / nieuw publiek
In de statuten wordt verwezen naar de Code Diversiteit die door de culturele sector is
omarmd. Door actief aannamebeleid is de diversiteit onder de medewerkers en vrijwilligers
toegenomen. Het percentage medewerkers/vrijwilligers met een niet Nederlandse
achtergrond is 15%; een toename van 15% ten opzichte van 2017.
Een publieksactie in het kader van de tentoonstelling ICONEN in Rijswijk – Het stadhuis
aan de Generaal Spoorlaan, levert een nieuw publiek op. Aan de oproep aan inwoners van
Rijswijk om hun trouwfoto’s, die zijn genomen in het betreffende stadhuis, op te sturen naar
het museum is door ruim 100 inwoners gevolg gegeven. Dit nieuwe publiek inclusief hun
achterban komt nu over de vloer om onder andere hun eigen foto’s te bekijken die tijdens de
tentoonstelling worden geëxposeerd.

Organisatie

Medewerkers
Binnen het team medewerkers vonden eveneens mutaties plaats. Hennie Maat (officemanager) verliet het museum wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Pamela Reijnenberg en Nicolette Senf, beide gedetacheerd vanuit de Rijswijkse Schouwburg,
beëindigden hun werkzaamheden. Het team werd aangevuld met Ahmed Hammou (financial
controller/secretariaat). Elize Jelier werd ingehuurd als eventmanager. Arnoud van Aalst bleef
gedurende het gehele verslagjaar actief als directeur a.i. en krijgt per 1 januari 2019 een
vaste aanstelling.

Organisatie
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Samenwerkingen / partnerships
Winkeliersvereniging Oud-Rijswijk > afstemmen activiteiten, ledenbijeenkomsten in museum;
Ondernemers Oud-Rijswijk > afname/sponsoring goederen tbv horeca en tentoonstelingen;
De Rijswijkse Schouwburg > Tapasconcerten op zondagmiddag in het museum;
Arti-Shock en Amateurspalet: ledententoonstellingen in het museum;
Cardia Onderwatershof > foto-ochtenden in het zorgcentrum;
Historische Vereniging Rijswijk > o.a. organisatie Open Monumentendag;
Papierspecialisten en -kunstenaars > organisatie Papiermarkt rondom de kerk en het museum;
BBR > uitwisseling nieuwsitems op sociale media;
Werkgevers Servicepunt > stagiairs uit vluchtelingencircuit om werkervaring op te doen;
Kracht van Rijswijk > samenwerking tussen bibliotheek, TRIAS, schouwburg en Welzijn Rijswijk;
Couperus Museum, Huygens Hofwijck en Koninklijke Bibliotheek > filmproject schrijvers
Erfgoed Rijswijk > zichtbaar maken van de historie van Rijswijk;
Cultuurprofiel Stedelijke Regio Den Haag > lid discussiegroep;
CBG > overdracht microfiches voor wat betreft Rijswijkse genealogie;
Middin > ontvangen van deelnemers in het museum voor dagbestedingsactiviteiten;
The Hague Marketing Bureau: uitwisseling activiteiten.

MUSEUMRIJSWIJK.NL

30 jan
02 apr
2 0 1 8

Een tijdloos universum
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Stillevens van
Hermanus Berserik

M US E UMR IJ S W IJ K.N L

17 mrt
13 me i
2 0 1 8

Nadat in de eerste helft van 2018 de financiën grondig zijn doorgelicht kon er een
meerjarenbegroting worden opgesteld. Het dashboard dat het administratiekantoor
online beschikbaar stelde gaf weliswaar cijfers weer, maar door het ontbreken van een
geautomatiseerde administratie bij het museum was matching niet mogelijk en bleek het erg
ingewikkeld conclusies trekken.
Met de komst van een financial controller is direct gestart met de automatisering van de
administratie met behulp van Exact Online. Dit heeft ertoe geleid dat de gehele administratie
inmiddels is gedigitaliseerd en alle onjuistheden die in het verleden waren ontstaan, zijn
gecorrigeerd. Dit heeft ook al direct een besparing opgeleverd richting administratiekantoor.
Vanaf begin 2019 zal voortaan zonder extern administratiekantoor de administratie worden
gevoerd.
Automatisering van de administratie beperkt niet alleen het maken van fouten tot een
minimum, maar heeft ook een positieve invloed op de kostenbewustwording van de
medewerkers en de leveranciers van het museum.
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Daar komt bij dat contante betalingen niet meer mogelijk zijn in het museum.
Toegangsbewijzen, artikelen in de winkel en consumpties in het café kunnen uitsluitend met
pinpas of creditcard worden afgerekend. Dit heeft tot gevolg dat er nooit meer kasverschil is
omdat er simpelweg geen kas meer bestaat. Ook het controleren van de kas – dat veel tijd in
beslag nam en nooit 100% klopte – is verleden tijd.
Door een solide administratie, diverse kostenbesparingen op leveranciers en een toename van
de verkoop en het aantal bezoekers wordt er ingelopen op het tekort.
De volgende instrumenten zijn nu beschikbaar:
1.
Een overzicht van het afgelopen kwartaal van de raming en de realisatie, inclusief
cumulatieve cijfers tot en met het laatste kwartaal;
2.
Een analyse en een verklaring van de verschillen tussen de realisatie en raming(en);
3.
Een overzicht van de openstaande vorderingen en schulden per einde periode;
4.
Een overzicht van de belangrijkste balansmutaties t/m verslagperiode;
5.
Een overzicht van de ramingen van de volgende maand (toekomstgericht);
6.
Een overzicht van de liquiditeitsbegroting op jaarbasis, bijgewerkt per maand;
7.
De (meerjaren)begroting voor het volgende jaar;
8.
De jaarrekening over het afgelopen jaar.
Doorontwikkeling organisatie
Binnen de formatie zijn een aantal kleine maar ingrijpende veranderingen doorgevoerd.
De administratieve medewerker is vervangen door een financial controller die zowel het
officemanagement als de financiële administratie onder zich heeft. Dit heeft tot een grote
efficiëntieslag geleid. De uitvoerende taken van het externe administratiekantoor zijn tot
een minimum gereduceerd. Vanaf januari 2019 zal het administratiekantoor alleen nog de
salarisadministratie uitvoeren.

Bedrijfsvoering

Voor Raad van Toezicht en directie is het nu mogelijk om daadwerkelijk te sturen omdat er
maand- en kwartaalrapportages worden gemaakt die een helder zicht geven op de situatie. De
directie bespreekt de rapportages zowel met de Raad van Toezicht als met Gemeente Rijswijk
in een maandelijks overleg. Gemeente Rijswijk heeft hierdoor nauw zicht op de financiële
huishouding. Het museum kan de begroting binnen de gestelde financiële kaders van de
gemeente uitvoeren en indien nodig bijsturen.

Door de digitalisering van de financiële administratie zijn besparingen gerealiseerd, zowel
qua financiën als qua urenbesteding. Een gestroomlijnd systeem heeft tot gevolg dat alle
medewerkers efficiënter kunnen werken en zelf ook inzicht hebben in hun budgetten. Directie
en financial controller hebben instrumenten in handen om te kunnen sturen. Rapportages
vinden reeds maandelijks plaats richting Raad van Toezicht en gemeente.
Door de inhuur van een eventmanager heeft het café een metamorfose ondergaan. De
modernisering van de menukaart en de uitstraling en professionalisering van de organisatie
heeft de omzet doen toenemen. Toename van de omzet van de verhuur blijft op korte
termijn beperkt, maar zal op lange termijn stijgen omdat veel boekingen lang van tevoren
worden gedaan, zoals bijvoorbeeld de huwelijksvoltrekkingen. Het kenbaar maken van de
mogelijkheden tot verhuur is in volle gang. Op diverse platforms worden de verhuurbare
ruimtes inmiddels aangeprezen.
Fondsenwerving
In het verslagjaar ontving Museum Rijswijk een bijdrage van € 6.000 van Gemeente Rijswijk
ten behoeve van de 2018 Papier Biënnale Rijswijk.

10

In de entree is de VVV-kast verwijderd. De trap naar de kelder is afgeschermd met een
glazen balustrade. De entree is hiermee groter geworden en het zicht op de zijgevel van het
Tollenshuis is weer terug.
Kastanjeboom
Onder grote publieke belangstelling is begin februari de monumentale kastanjeboom
gekandelaberd. Met een hoogwerker is twee derde van de boom afgezaagd. Wat resteert is nog
altijd een monumentale herinnering aan de kastanjeboom. De huidige toestand levert vanaf
dat moment veel discussie op tussen voor- en tegenstanders.

Bedrijfsvoering

Gebouw
Na het uitvoerige groot onderhoud dat in 2017 is verricht, verkeert het Tollenshuis in een
goede conditie. Behoudens enkele kleine reparaties is er geen onderhoud aan het pand
uitgevoerd.
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BEKIJK HET
VAN DE
EXPERIMENTELE
KANT

Recent werk van

EXPERIKANT en KantelinK
MUSEUMRIJSWIJK.NL

10 april – 27 mei 2018

LEDENTENTOONSTELLING
Amateurspalet

RONDLEIDING
Tweede Pinksterdag
14 - 15 uur

KUNSTMARKT
26 mei
voorplein museum
11 - 16 uur

Tentoonstellingen Grote Zaal
2 januari t/m 21 januari
28 januari t/m 2 april		
10 april t/m 27 mei		
12 juni t/m 7 oktober		
20 oktober t/m 30 december

The Beatles – foto’s van Robert Whitaker
Marijke van Os – keramiek en tekeningen
Bekijk het van de experimentele Kant
Papier Biënnale Rijswijk
Iconen in Rijswijk. Het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan
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Randprogrammering
Ter gelegenheid van de 2018 Papier Biënnale Rijswijk ontwikkelde Elizabeth Rijkels-Visser
(Piet Design) twee projecten. Op het voorplein stond een reusachtig schaakspel van karton en
bezoekers werden aangemoedigd te gaan schaken. Het schaakspel bleek ook onweerstaanbaar
voor kinderen. De toiletten in de nieuwbouw kregen een installatie: ‘De rol van wc-papier’.
Bezoekers werden geattendeerd op het belang en de grote variatie die er wereldwijd van
bestaat. Alle toiletten waren daarom uitgerust met 15 verschillende soorten wc-papier.
Als onderdeel van de tentoonstelling Aanreiken voerde schrijver Erik Hagoort gesprekken met
drie groepen van vier deelnemers (leden RvT, medewerkers en vrijwilligers) over de thema’s
Reiken, Aanbieden en Brengen. Aan alle deelnemers werd gevraagd hun inbreng in het gesprek
tegelijkertijd op te schrijven in een schrift: al schrijvend hardop nadenken. De schriften zullen
in de museumcollectie worden opgenomen.
Studieruimte
Voor algemene informatie over lokale historie, genealogie en erfgoed kan men hier terecht.
De medewerkers beantwoorden persoonlijk of digitaal algemene en specifieke vragen
van particulieren of verwijzen ze door naar andere instellingen. Vaste activiteiten zijn het
Inloopspreekuur Genealogie, onder leiding van Ferry Rollema, de rubriek ‘Uit Rijswijks Verleden’
in De Rijswijkse Krant en deelname aan de Werkgroep Verteld Verleden, waarbij Rijswijkers
worden geïnterviewd over hun leven in Rijswijk. Maandelijks worden een aantal Zoekplaatjes
uit de Beeldbank vertoond in Cardia/De Onderwatershof. Deze ochtenden zijn druk bezocht en
leveren naast aanvullende informatie bij de foto’s ook nieuw materiaal voor de Beeldbank op.
De overeenkomst met Picturae die de Beeldbank Rijswijk beheert, is beëindigd. De beeldbank
is nog online te raadplegen maar kan niet meer worden aangevuld. Een samenwerking wordt
onderzocht met Stadsarchief Delft en Gemeente Rijswijk. De website van Stadsarchief Delft
zou voldoende ruimte om de beeldbank en de collectie van het museum online aan te bieden.
Gesprekken met provider Deventit zijn gaande.
Vanuit het informatiecentrum worden ook de activiteiten gecoördineerd van Erfgoed Rijswijk,
een samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek aan de Vliet, Historisch Informatiecentrum,
Archeologische Werkgroep Rijswijk, Historische Vereniging Rijswijk en Museum Rijswijk,

Papier + Textiel + Erfgoed

Tentoonstellingen Tollenshuis
27 januari t/m 13 mei		
Fotografie in Rijswijk 1920-1940
27 januari t/m 11 maart
Tweehonderd jaar kastanjeboom
17 maart t/m 13 mei		
Een tijdloos universum. Stillevens van Hermanus Berserik
18 t/m 27 mei			
Ledententoonstelling Amateurspalet
12 juni t/m 7 oktober		
2018 Papier Biënnale Rijswijk
27 oktober t/m 4 november
Ledententoonstelling Arti Shock
13 november t/m 30 december Betoverend China - Kleding, sieraden, gebruiksvoorwerpen
				
en accessoires van de Miao en de Dong
6 december t/m 30 december Aanreiken - Guido Geelen, Piet Hein Eek, Albert van Westing,
				
Erik Hagoort

Museum Bescherming Bevolking, Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg en Bureau
Monumentenzog & Archeologie van de Gemeente Rijswijk.
Erfgoedavond over de Hoornbrug.
Onder de paraplu van Erfgoed Rijswijk werken Museum Rijswijk, de Bibliotheek aan de Vliet,
Historische Vereniging Rijswijk, Bureau Monumentenzorg & Archeologie van de Gemeente
Rijswijk, Museum Bescherming Bevolking, Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg en de
Archeologische Werkgroep Rijswijk samen om de historie van Rijswijk zichtbaar te maken.
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Aanwinsten collectie
Aanwinsten voegen niet alleen numeriek iets toe aan de collectie. Ze verbreden de collectie,
ze geven inzicht en verdieping en dwingen van tijd tot tijd bestaande inzichten en ideeën te
herzien.
Diverse fotografen
18 foto’s van de Molen van Visbach
Frits Mondriaan		
Bosrand				
Delftse Pauw		
Schotel ter herinnering aan het bezoek
			
van de Commissaris van de Koningin in
			
Zuid-Holland, J. Klaasesz, aan Rijswijk
			
21 januari 1958		
Hermanus Berserik
Salome					
								

foto		
aquarel		
keramiek

schenking
schenking
schenking

acrylverf
op paneel

schenking

Bruikleen
De ‘kleine’ Calissendorff (een voorstudie voor het grote kerkinterieur dat permanent in de salon
hangt) hangt in bruikleen op de tentoonstelling Werk, Bid en Bewonder in het Dordrechts
Museum.
Presentatie
De jarenlang ongewijzigd gebleven presentatie in de salon is aangepakt. Behalve de grote
Calissendorff zijn alle schilderijen naar het depot gegaan. Op de wanden hangen nu groepjes
schilderijen van kunstenaars die in de eerste decennia van de vorige eeuw hier werkten.
De nieuwe focus van het museum, papier, textiel en erfgoed, komt tot uiting in de aula waar
nu een dwarsdoorsnede uit eigen collectie de wanden siert.

Papier + Textiel + Erfgoed

Tijdens de Maand van de Geschiedenis organiseerden zij op woensdag 17 oktober een
lezingenavond in Museum Rijswijk over de historie van de Hoornbrug. De avond werd
geopend door Marloes Borsboom, wethouder te Rijswijk. Gerard Koster van de Archeologische
Werkgroep Rijswijk leidde de sprekers in:
Hans Koot (Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Rijswijk): Wat zien we
van die roerige eerste jaren van de 80-jarige oorlog nog terug in Rijswijk?
Ruud Poortier (Historische Vereniging Rijswijk): De verdwenen Kapel van het Kruis.
Hans van Rossum (Historische Vereniging Rijswijk: Water en weg, toen en nu.
Frans Remery (Bruggenstichting, gevestigd te Rijswijk): De geschiedenis van de Hoornbrug
weerspiegelt de geschiedenis van het vervoer. Het ging er soms roerig aan toe!

MUSEUMRIJSWIJK.NL
A M A T E U R S P A L E T. N L

18 mei
27 mei
2 0 1 8

12 jun

in, Kloof, ©the artist

14

Papier
Biënnale
Rijswijk
2018

Primair en Voortgezet Onderwijs
In 2018 werden vertrouwde projecten als het Erfgoedspoor weer succesvol uitgevoerd. Hier
is een lichte toename (273 tov 236 in 2017) waarneembaar van het aantal leerlingen dat
Museum Rijswijk heeft bezocht. De educatie in Museum Rijswijk merkt wel dat, vermoedelijk
door de werkdruk van de leerkrachten, de voorbereiding vaker marginaal is en dat het
vervoer naar het museum een steeds groter probleem vormt. Een enkele groep moest
hierdoor annuleren. Maar in een gezin waar beide ouders werken springen gelukkig steeds
vaker grootouders in om de kinderen toch naar het museum te begeleiden. In 2018 zijn
ook veel nieuwe, duurzame relaties ontstaan met scholen. Opvallend hierbij was dat niet
alleen scholen uit Rijswijk deelnamen maar dat ook scholen uit Voorburg, Delft en Den Haag
Museum Rijswijk wisten te vinden.
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Bezoekende scholen:
Primair onderwijs
Mariaschool, Rijswijk
Da Costaschool, Den Haag
Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust, Voorburg
OSB Nicolaas Beets, Rijswijk
SBO De Rehobothschool, Rijswijk
Prins Mauritsschool, Rijswijk
Openbare Daltonbasisschool ’t Prisma, Rijswijk
CBS Melodie, Rijswijk
Godfried Bomansschool, Rijswijk
Basisschool De Akker, Rijswijk
Elsenburgschool, Rijswijk
Wethouder Brederodeschool, Rijswijk
Basisschool Het Kristal, Rijswijk
Buiten- en naschoolse opvang
BSO De Lange Keizer, Delft
Voortgezet onderwijs
GSR, Rijswijk
Rijswijks Lyceum
Beroepsonderwijs:
MBO Wellant College Natuurlijk Vormgeven, Rijswijk
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Activiteiten in de vrije tijd
De educatie in Museum Rijswijk heeft in 2018 zoals in voorgaande jaren, een kleine maar
trouwe groep vrijwilligers in kunnen zetten voor het geven van een twintigtal rondleidingen.
Daarnaast heeft de educatie steeds vaker de kwaliteiten van betrokken partijen kunnen

Educatie

Bij de verschillende tentoonstellingen werden aparte museumlessen of ander educatief
materiaal ontwikkeld waarmee de schoolgroepen zelfstandig het museum bezochten. De
educatie medewerker heeft met elke bezoekende docent intensief contact om het aanbod
op de specifieke omstandigheden van de groep af te stemmen. Deze persoonlijke aandacht
resulteert vaak in een herhaalbezoek. Het totaal aantal scholieren dat Museum Rijswijk
bezocht in 2018 is toegenomen naar 968 tov 871 in het jaar daarvoor. Opvallend hierbij is
dat de groei met name is gerealiseerd door een toename van middelbare scholieren. Een deel
van het aanbod, zoals een speurtocht, was ook beschikbaar voor kinderopvangcentra die daar
in de vakanties gebruik van maakten. Daarnaast bracht een aantal groepen uit de voorschoolse
opvang een bezoek aan Museum Rijswijk waarbij kunst of het museum in zijn algemene zin
centraal stond en aansloot bij hun thema’s.

activeren; kunstenaar Marijke van Os leidde bezoekers zelf rond langs haar werk, zoals
kunstenaar Ben van Stolk dit deed voor de ledententoonstelling van Arti Shock, voorzitter
van The Beatles fanclub Ron Bulter kwam langs, verzamelaar Mieke Gorter deed dit
onvermoeibaar maar liefst 25 maal om de verhalen achter de objecten van haar verzameling
toe te lichten.
Door de gegroeide belangstelling voor de tentoonstellingen in het museum was er genoeg
animo om dit te kunnen realiseren maar deze randprogrammering zorgde tegelijkertijd ook
voor een toename van bezoekers doordat mensen vaker terug kwamen. Het inzetten van
deze specialisten gaf Museum Rijswijk ook naar buiten toe een betere uitstraling als een
instelling waar interessante dingen zijn te horen en ervaren. De educatie ziet dit betrekken
van deelnemende partijen, het genereren van publiciteit hiervoor en het coördineren van deze
activiteiten als een nieuwe constante in het publieks aanbod.
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Naast participatie is het activeren van bezoekers een belangrijk vast onderdeel in het
museum geworden. Men kon in 2018 zijn favoriete elpee van The Beatles opzetten, kantklos
technieken leren, kunst maken van wc rollen, een rouwadvertentie schrijven voor de gekapte
kastanjebooom, een eigen stilleven samenstellen en fotograferen zoals Berserik, een Chinese
mandela borduren, etcetera.
Daarnaast namen maar liefst 350 kinderen en volwassenen deel aan een van de betaalde
workshops en werden er 300 kinderen met een speurtocht in de hand door het museum
geleid. Ook hierbij werd er nadrukkelijk zorg besteed aan een consistente kwaliteit waardoor
de bezoeker er op kan vertrouwen dat hij bij Museum Rijswijk, ongeacht het onderwerp van de
tentoonstelling, aan het goede adres is.
CURSUSSEN KUNSTGESCHIEDENIS
Lucy Hovinga organiseerde in 2018 de volgende cursussen: Impressionisme, postimpressionisme, symbolisme en Art Nouveau / Kunst en cultuur in München en Beieren /
Schatten in Schotland / Moderne Kunst 1900-1920 / Symbolen in de kunst 1
OVERIGE ACTIVITEITEN EN SAMENWERKING
Museum Rijswijk participeerde in de Nationale Museumweek, het Zomerfeest, de Landelijke
Monumentendag, Strandwalfestival en de Late Night Shopping. Het museum deed wederom
mee aan NLDoet. Het onderhoud van de tuin en het terrasmeubilair werd enthousiast ter hand
genomen. Museum Rijswijk was een van de locaties van het cultureel/literair festival Rijswijks
Pracht op 19 maart. Platform Groen deed op 9 juni het voorplein aan om de Rijswijkse burgers
aan te moedigen hun tuinen te onttegelen; meegebrachte tegels konden geruild worden voor
vaste planten. Op 26 oktober organiseerde Museum Rijswijk voor het eerst een Halloween
Night at the Museum. De koude en druilerige avond weerhield ouders en hun kinderen er niet
van om toch te komen.

Educatie

Een andere vaste waarde is het aanspreken van de bewoners in de directe omgeving middels
publieksacties waarbij naast de eigen social media ook de lokale pers een grote rol speelde.
Zo kon men de kap van de kastanjeboom op het voorplein van het museum goed bekijken
vanaf de eerste etage onder het genot van een kopje koffie en plakje cake. Deze openstelling
werd enorm goed bezocht waarbij er veel Rijswijkers voor het eerst over de drempel van
het museum kwamen. De oproep tot het inleveren van lege wc rollen voor een project bij de
Papier Biënnale kon op grote animo rekenen, ook van Rijswijkers die nooit tentoonstellingen
bezoeken. Het opsturen van trouwfoto’s voor de tentoonstelling over het stadhuis aan
de Generaal Spoorlaan, raakte bij velen een gevoelige snaar en benadrukte het lokale,
maatschappelijke karakter en belang van Museum Rijswijk.

M U SE U M RI JSW I JK.N L

Linda Leeuwe

07 okt

ICONEN in Rijswijk
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Het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan

Foto: Ridder van Doorne Rijswijk

20 oktober 2018 - 13 januari 2019

museumrijswijk.nl

Betoverend
China
Kostuums, sieraden, gebruiksvoorwerpen
en accessoires van de Miao en Dong

Museum Shop
De museumwinkel kende een goed jaar. Het uitgezette beleid met een aanbod gericht op de
tentoonstellingen en op kinderen werkt uitstekend. Een derde focus, de museumwinkel als een
aantrekkelijke cadeauwinkel leverde eveneens een goed resultaat op. De winkel is uitgerust
met witte ladenkasten en de planken tegen de muur zijn vervangen door glazen planken
waarmee de winkel een ruimere aanblik biedt.
Tollens Café
Het museumcafé is in trek bij de museumbezoeker maar was toe aan een facelift. Andere
tafels en stoelen en een nieuwe menukaart in een aantrekkelijke vormgeving wierp vruchten
af door een significante stijging van de omzet. Het voornemen om het museumcafé te
verplaatsen naar het Tollenshuis krijgt langzamerhand gestalte. De noodzakelijke verbouwing
en verhuizing zijn gepland in het voorjaar van 2019.
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Verhuur
Museum Rijswijk komt in toenemende mate in beeld als aantrekkelijke locatie voor huwelijken,
recepties, diners maar ook voor zakelijke bijeenkomsten. In het verslagjaar waren er 16
verhuringen van diverse aard.
Publiciteit
In het verslagjaar besteedde de plaatselijke regionale media met grote regelmaat aandacht
aan de activiteiten van het museum. De papierbiënnale haalde zoals gebruikelijk de landelijke
pers en de internationale vakbladen. De socials zijn inmiddels niet meer weg te denken p.r.en communicatiemiddelen geworden. Er wordt wekelijks op Facebook (bijna 3.000 volgers)
en dagelijks op Instagram (ruim 1.000 volgers) gepost. Dit levert maandelijks circa 100
nieuwe volgers op. Er worden geen volgers gekocht. Aankondigingen van tentoonstellingen,
sfeerbeelden, workshops, werving van vrijwilligers verlopen zowel via de sociale media als via
advertenties in magazines. Op diverse eventplatforms worden de verhuurbare ruimtes kenbaar
gemaakt.
De digitale Nieuwsbrief is een nieuw initiatief. Sinds juli 2018 beschikt het museum over een
digitale nieuwsbrief die naar 1.600 emailadressen wordt verstuurd. Eens per 2/3 maanden
worden alle relaties van het museum geïnformeerd over de komende activiteiten in het
museum. De Nieuwsbrief is tweetalig (Nederlands en Engels).

Ondernemerschap

Ondertussen zal duidelijk worden of en hoe Gemeente Rijswijk het terrasbeleid in OudRijswijk zal aanpassen. De evaluatie van het huidige beleid zal uitwijzen of aanpassing nodig
is. In het eerste kwartaal van 2019 wordt met de evaluatie gestart. Het museum wacht met
het aanvragen van een horecavergunning totdat duidelijk is welke koers Gemeente Rijswijk zal
gaan varen.

2018		

2017

12.715		
168		
12.883		

11.649
224
11.873

Entree gratis		
Relaties (voorheen gasten)
309		
Vrienden			
30		
Cursisten					
Bezoekers Studieruimte		
577		
Kinderen 0-17 jaar		
450		
Scholieren t/m 12 jaar		
832		
Scholieren 13 t/m 17 jaar
136		
Bezoekers museumwinkel
1.014		
Houders ICOM kaart		
82		
Houders Rembrandt kaart
112		
Bezoekers verhuringen		
576		
Bezoekers openingen		
630		
Begeleiders			
342		
Activiteit gratis entree		
354		
Subtotaal 			
5444		

199
32
73
721
403
791
80
846
90
67
1.599
615
195
180		
5.891

Betalende bezoekers		
Volwassenen			
Kinderen 13-18 jaar		
Senioren			
Entree evenement		
Gereduceerd		
Groep		
50% volwassenen		
50% senioren			
Publieksacties			
CJP				
Ooievaarspas volwassenen
Ooievaarspas senioren		
Subtotaal 			
Totaal				

1.192		

937

1.018		

846

32		
33		
3		
23		
7		
5		
2.313		

37
26
14
14
9
11
1.894

20.640

19.669

Bezoekers
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Entree museumkaart		
Museumkaart volwassenen
Museumkaart jeugd		
Subtotaal 			
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AANREIKEN

GUIDO GEELEN
PIET HEIN EEK

ERIK HAGOORT
ALBERT VAN WESTING

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Raad van toezicht
Enno Gerdes		
Jasmijn Touw		
Mariette Maaskant
Joram Swart		
Henny Weerman

voorzitter
lid
lid
lid
lid

Medewerkers
Arnoud van Aalst
Arjan Kwakernaak
Anne Kloosterboer
Hennie Maat		
Bibi Perreijn		
Astrid Huitker		
Ahmed Hammou

interim-directeur (32 en 24 uur) per 11-12-2017
conservator erfgoed (36 uur)
conservator papier en textiel (36 uur)
administratief medewerkster (16 uur) tot 01-11
coördinator balie en shop (20 uur)
educatie (24 uur)
financial controller en secretariaat per 01-07 (32 uur)

Detachering
Pamela Reijnenberg (de Rijswijkse Schouwburg) p.r. en communicatie (4 uur) tot 01-03
Nicolette Senf (de Rijswijkse Schouwburg)
facilitair medewerkster (24 uur) tot 01-03
Lia Boshoven (de Bibliotheek aan de Vliet)
coördinator Studieruimte (20 uur)
ZZP
Elize Jelier		

eventmanager per 10-04

Vrijwilligers
Trees Ramkhelawan
Marja Grootveld
Renske van der Does
Joke Nieuwenhuis
Gerda Bennekom
Anneke Driessen
Manuele du Chatenier
Judith Verhaar		
Connie Blok		
Paulette Fromager
Peter Aquino		
Jos Woltjens		
Cato Visser		
Maud Melort		
Kazumi Nakamura
Sanja Tork		
Wanda Walkate		
Ine Sijben		
Nena Visser		
Lieve Stemerdink
Puck Baltus		

balie (tot 1 juni)
balie
balie (alleen tijdens PBR)
balie
balie
balie
balie
balie/rondleidingen (tot 1 september)
bondleidingen
museumcafé/balie
museumcafé/balie (tot 1 september)
museumcafé/balie
museumcafé/balie
museumcafé/balie
museumcafé/balie
museumcafé/balie
museumcafé/balie
museumcafé
museumcafé
museumcafé
museumcafé

Mensen

21

Bestuur
Herman J.H. Soen
Udo Oelen		
Henny Weerman
Roxanne Daniëls

museumcafé
museumcafé
museumcafé
museumcafé
museumcafé
financiële administratie
depotbeheer, collectiebeschrijving
collectiebeschrijving
interne ondersteuning
fotografie
informatie/genealogie studieruimte
studieruimte
studieruimte
studieruimte
studieruimte
studieruimte
studieruimte
studieruimte

Mensen
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Jeanine Kribbe		
Nathaly Vlaun		
Anneke den Besten
Lotje Hofdijk		
Joren Kortekaas		
Jos de Beer		
Ton van Osch		
Ben Rutges		
Ed Schmidt		
Wil Kouwer		
Ferry Rollema		
Anja Groenewegen
Peter Roldaan		
Wouter Smeulers
Ronald Zalmé		
Freddie Pondman
Huub Klunder		
Siger Bos		
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museumrijswijk.nl

foto: Arnoud van Aalst

6 december 2018 - 27 januari 2019

Stichting Museum Rijswijk
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
€

31-12-2018

€

31-12-2017
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Gebouwen en -terreinen
Inventaris

353.909
11.133

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa

365.042

375.661
5.329

23.366
4.137
21.805
34.978

60.920

Liquide middelen

€

380.990
18.950

14.634
10.988
33.389

59.011

2.308
86.594

22.006
99.967

451.636

480.957

31-12-2018

€

31-12-2017
€
€

PASIVA
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Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

-363.760
75.000
614.546
31.903
6.195
30.450
7.391
49.911

125.850

-313.062
84.938
492.740
18.243
5.844
35.679
7.368
149.207

451.636

Stichting Museum Rijswijk

216.341
480.957

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Verschil
2018
€

Realisatie
2017
€

Baten
Netto-omzet
Baten van particulieren
Subsidiebaten

218.414
0
432.712

184.900
11.000
436.479

33.514
-11.000
-3.767

181.965
5.000
433.192

Som der baten

651.126

632.379

18.747

620.157

Tentoonstellingen
Kostprijs van de omzet
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten

54.435
42.149
431.328
26.073
128.903

66.250
51.775
397.751
17.453
148.266

-11.815
-9.626
33.577
8.620
-19.363

103.541
42.633
331.342
13.453
160.568

Som der lasten

682.888

681.495

1.393

651.537

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten

-31.762
-18.936

-49.116
-20.915

17.354
1.979

-31.380
-21.035

Resultaat

-50.698

-70.031

19.333

-52.415

Lasten

Cijfers

Algemene reserve
Voorzieningen
Langlopende schulden
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