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ICONEN in Rijswijk
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Het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan

Foto: Ridder van Doorne Rijswijk

20 oktober 2018 - 13 januari 2019
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Betoverend
China
Kostuums, sieraden, gebruiksvoorwerpen
en accessoires van de Miao en Dong

Dit jaarverslag schrijven en publiceren we in bijzondere en onzekere tijden. In het voorjaar
van 2020 is de wereld in de greep van het coronavirus. Dat heeft ook een grote impact op
ons museum. Wat we nu meemaken, kleurt natuurlijk ook onze blik op het recente verleden.
Maar toch: dit jaarverslag 2019 gaat over het jaar 2019, toen we nog niet wisten voor welke
uitdagingen we in 2020 zouden staan.

Dit zien we ook in de werkwijze van de RvT. In 2018 was deze nog in opbouw, en stond veel
in het teken van de opstart van de transitie. In 2019 was er meer stabiliteit. Het was het
eerste jaar van de voltallige RvT, en het eerste jaar van Arnoud van Aalst als directeur in vaste
aanstelling. De overlegfrequentie met de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad kon
terug naar een normaal niveau – een teken van groeiend vertrouwen dat het museum op de
goede weg is.
Eind 2019 hebben we afscheid genomen van onze langjarige curator, Anne Kloosterboer, die
ervoor koos om enkele jaren eerder dan gepland met pensioen te gaan. Het museum heeft haar
vertrek goed op kunnen vangen door Diana Wind aan te stellen als curator. Daarmee zijn we goed
opgesteld om ook in de komende jaren de nodige stappen te maken in de geplande transitie.
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Enno Gerdes,
voorzitter

Bericht van de Raad van Toezicht

In 2019 heeft Museum Rijswijk belangrijke stappen gezet in de transitie die een jaar eerder
is ingezet. De acties die we in het vorige jaarverslag hebben benoemd – aanscherping van het
inhoudelijke profiel, professionalisering van de bedrijfsvoering, terugdringen van het financiële
tekort – beginnen duidelijk hun vruchten af te werpen.

In 2019 geven we inhoudelijk vorm aan ons nieuwe tentoonstellingsbeleid. Elke
tentoonstelling in Museum Rijswijk gaat over erfgoed, papier, of textiel, of over een
combinatie van de drie. Deze duidelijke afbakening had ook positieve effecten op het
educatiebeleid, de randprogrammering, de partnerships en het aanbod in de museum shop.
Het leverde een helder inhoudelijk aanbod op.
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Er was veel textiel te zien dit jaar. In februari opende ‘Serious International Business’, een
duo-tentoonstelling van Preta Wolzak en Bas Kosters. Beide kunstenaars namen het hele
museum in beslag met hun sprekende werken van textiel. De gelaagdheid ervan sprak mij
persoonlijk erg aan. Aanvankelijk leek er een boel vrolijkheid van de werken te spatten,
maar bij nader inzien was de boodschap heel serieus en alles behalve vrolijk. In juni barstte
de Textiel Biënnale 2019 los met werk van 22 kunstenaars die zoals gebruikelijk weer uit
alle windstreken afkomstig waren. Wat opviel was dat er veel met hergebruik van textiel
werd gedaan waardoor het soms leek dat je naar werk uit een grijs verleden keek, terwijl
het toch hedendaags was. De vaandels van Lawrence James Bailey en de lijkwades van
Kristine Fornes vielen daarin op. Waar je ook niet omheen kon waren de uitbundige tirades
van Paul Yore die op zijn immense wandkleden van gevonden materialen genadeloos
afrekende met de hypocrisie in de wereld. En dan was er Oernatuur/Primal Nature, een grote
overzichtstentoonstelling van het werk van textielkunstenaar Mariëlle van den Berg. Met deze
tentoonstelling sloot Anne Kloosterboer haar werkende bestaan af als conservator beeldende
kunst bij het museum. Anne was ruim 30 jaar in dienst, stond aan de wieg van de papier- en
textielbiënnales, en maakte maar liefst 77 tentoonstellingen. Al in juni verwelkomden we
Diana Wind, die als Curator Hedendaagse Kunst alvast met de programmering van 2020 en
2021 aan de slag ging.
Ik kijk terug op een jaar waarin, zoals Enno Gerdes ook al schrijft in zijn bevindingen,
onstuimigheid plaats maakt voor stabiliteit en ongeloof plaatsmaakt voor vertrouwen. Mijn
interimfunctie werd per 1 januari omgezet in een vast dienstverband. Eind 2019 staat er een
fantstisch team waarmee ik vol vertrouwen de toekomst in kan. We staan te trappelen om
onze programmering uit te rollen, nog niet wetende dat het Coronavirus al op de loer ligt...
Arnoud van Aalst,
directeur/bestuurder

Verslag van de directie

Het Rijswijkse erfgoed kwam volop over het voetlicht. De Iconen in Rijswijk-tentoonstelling
over het oude stadhuis was in 2018 gestart en liep nog door tot eind januari. De actuele
discussie over de renovatie van het pand en de uiteindelijke nieuwe functie als Huis van Stad
maakte de tentoonstelling zowel voor inwoners van Rijswijk als voor de gemeenteraadsleden
interessant. Halverwege het jaar werd de Rijswijkse kunsternaar Armand van der Helm in de
spotlights gezet met een grote overzichtstentoonstelling. Het jaar werd afgesloten met de
grote tentoonstelling ‘De overwintering der Hollanders op Nova Zembla en het gedicht van
Hendrik Tollens’. Bijzonder was dat in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en in Panorama
Mesdag in Den Haag tegelijkertijd tentoonstellingen plaatsvonden met hetzelfde thema.

MUSEUMRIJSWIJK.NL
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Foto: Wu Zeng Ou

13 nov
27 j a n
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht veranderde in 2019 niet van samenstelling en kwam zes keer bij elkaar.
Medewerkers
Na ruim dertig jaar als conservator van met name de papier- en textielbiënnales actief te
zijn geweest, is Anne Kloosterboer twee jaar eerder dan gepland met pensioen gegaan. Zij
nam medio november afscheid van het museum. In juni trad Diana Wind aan als de nieuwe
Curator Hedendaagse Kunst om alvast de voorbereidingen voor de tentoonstellingen in 2020
te treffen. Lia Boshoven bereikte in het verslagjaar de pensioengerechtigde leeftijd en verliet
per 1 september het museum. Haar werkzaamheden in de Studieruimte worden waargenomen
door de Conservator Erfgoed.
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Diversiteit/Governance
Museum Rijswijk onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en de Code Cultural Governance.
Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting.
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;
Textielspecialisten en -kunstenaars > organisatie Textielmarkt in 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;
Erfgoed Rijswijk > zichtbaar maken van de historie van Rijswijk;
Cultuurprofiel Stedelijke Regio Den Haag > lid discussiegroep;
Middin > ontvangen van deelnemers in het museum voor dagbestedingsactiviteiten;
The Hague Marketing Bureau: uitwisseling activiteiten.
Financiële administratie
De administratie van Museum Rijswijk werd in 2019 volledig geautomatiseerd. Raad van
Toezicht en directie sturen mede op basis van maand- en kwartaalrapportages De directie
bespreekt de rapportages zowel met de Raad van Toezicht als met Gemeente Rijswijk in een
kwartaaloverleg. 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. Er worden goede resultaten geboekt met het digitaal
betalen in het museum. Ook in 2019 zijn er kostenbesparingen gedaan op leveranciers en zijn
zijn enkele ‘dure’ contracten opgegezegd.

Organisatie

Vrijwilligers
Via het Werkgeverspunt Rijswijk trad in het voorjaar Diana Nsoma aan als facilitair
medewerker. Zij heeft zes maanden in het museum gewerkt. Op dezelfde wijze kwam Ernst
Cadée medio augustus naar het museum om de huismeestertaken op zich te nemen.
Marja Grootveld en Maud Melort verlieten het team baliemedewerkers. Nadine Vestering,
Hanako Matsunaga, Annemarie van der Putten, Magda Mazurkiewicz en Joyce van Middelkoop
kwamen het team versterken. Het team café-medewerkers werd aangevuld met Erik Smulders
en Tonnie Versluis. Heleen Harms, Lucia Contreras en Sarah Atzori traden aan als rondleiders/
museumdocenten.

Doorontwikkeling organisatie
Binnen de formatie heeft zich een kleine wijziging voorgedaan. De conservator Papier + Textiel
die voor 1,0 fte in dienst was, is opgevolgd door een curator hedendaagse beeldende kunst die
voor 0,6 fte in dienst is gekomen. Het externe administratiekantoor voert in 2019 alleen nog
de salarisadmninistratie uit.
Gebouw
Na het uitvoerige groot onderhoud dat in 2017 is verricht, verkeert het Tollenshuis nog steeds
in een goede conditie. Behoudens enkele kleine reparaties is er geen onderhoud aan het pand
uitgevoerd.
Museumcafé
De voorbereidingen voor de verplaatsing van het museumcafé naar het Tollenshuis zijn
begonnen. In het najaar is een groot aantal renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Oude
leidingen zijn vervangen, extra nieuwe leidingen zijn aangelegd, nieuwe lichtpunten zijn
gemaakt, plafonds zijn hersteld en de wanden zijn geschilderd. Ontwerpbureau Trapped in
Suburbia heeft het interieur ontworpen.
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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 20
verhuringen van diverse aard.
Publiciteit
In het verslagjaar besteedde de plaatselijke regionale media met grote regelmaat aandacht aan
de activiteiten van het museum. De Textiel Biënnale haalde zoals gebruikelijk de landelijke pers
en de internationale vakbladen. De digitale nieuwsbrief is verankerd als communicatiemiddel
waarbij het aantal abonnees gestaag door groeit. Dit geldt ook voor het bereik op social media;
Facebook wordt intensiever ingezet en ondanks de algemene tendens dat dit medium over
zijn hoogtepunt heen is, zijn de volgers van Museum Rijswijk flink gegroeid naar ruim 3000.
Deze groei treft nog meer het nu populairdere Instagram waarvan het aantal volgers met ruim
duizend is gestegen. Ook is er een aantal Instagram influencers dat Museum Rijswijk volgt,
het populaire account van De Kunstmeisjes (26.600 volgers) heeft aangehaakt bij de Textiel
Biënnale. Influencers komen ook steeds vaker bij openingen, hetgeen een grote impuls geeft
aan onze vrije publiciteit.

Organisatie

Museumwinkel
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.
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foto: Arnoud van Aalst

6 december 2018 - 27 januari 2019

Grote Zaal
2 januari t/m 27 januari
12 februari t/m 31 maart
6 april t/m 26 mei		
18 juni t/m 6 oktober		
29 oktober t/m 30 december

Iconen in Rijswijk. Het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan
Serious International Business. Wolzak & Kosters
Armand van der Helm en De Voorde
Textiel Biënnale 2019
Oernatuur/Primal Nature. Mariëlle van den Bergh

Tollenshuis
2 januari t/m 27 januari
				
2 januari t/m 27 januari
				
12 februari t/m 31 maart
13 april t/m 12 mei		
18 mei t/m 26 mei		
18 juni t/m 6 oktober		
19 oktober t/m 27 oktober
9 november t/m 30 december
				

Betoverend China. Kostuums, sieraden, gebruiksvoorwerpen
en accessoires van de Miao en de Dong
Aanreiken. Guido Geelen, Piet Hein Eek, Albert van Westing,
Erik Hagoort
Serious International Business. Wolzak & Kosters
Fotoclub F70 55 jaar
Ledententoonstelling Amateurspalet
Textiel Biënnale 2019
Ledententoonstelling Arti Shock
De overwintering der Hollanders op Nova Zembla en
het gedicht van Hendrik Tollens

Randprogrammering
Ter gelegenheid van de Textiel Biënnale 2019 ontwikkelde Elizabeth Rijkels-Visser (Piet
Design) een installatie in de toiletten in de nieuwbouw. De vele toiletrolhouders die vorig jaar
waren aangebracht kregen een nieuwe invulling. In plaats van wc-papier hingen er stroken
borduurlinnen waarop het wilgentakje uit het Rijswijkse gemeentewapen als ook de 17de
eeuwse olifant Hansken (die destijds tegenover het huidige museumpand woonde) waren
geborduurd door vrijwilligers en medewerkers.
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 en deelname aan de Werkgroep
Verteld Verleden, waarbij Rijswijkers worden geïnterviewd over hun leven in Rijswijk.
De voorgenomen samenwerking met het archief in Delft en de gemeente Rijswijk om de
beeldbank en de museumcollectie via de website van het Delftse archief online aan te bieden
gaat niet door nu beide partijen zich hebben teruggetrokken. Het museum besloot vervolgens
alleen verder te gaan. Met Deventit is overeenstemming bereikt over het online presenteren
van de museumcollectie via de website van het museum. Een subsidieaanvraag bij het Prins
Bernhard Cultuurfonds is gehonoreerd met €10.000.
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,
Museum Bescherming Bevolking, Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg en Bureau
Monumentenzog & Archeologie van de Gemeente Rijswijk. In het najaar was er een
gezamenlijke lezingencyclus over prominente vrouwen in de Rijswijkse geschiedenis.

Papier + Textiel + Erfgoed
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Tentoonstellingen
In 2019 gaan alle tentoonstellingen - geheel volgens het nieuwe beleid - over Papier, Textiel
en Erfgoed.

Onderwijs
De eerder ingezette uitbreiding van de educatieve activiteiten bleef in 2019 stabiel, de hoge
aantallen van 2018 bleek ook op dit gebied een uitschieter. De relaties met het onderwijs en
andere culturele instellingen werden bevestigd en er kwamen nieuwe samenwerkingen bij,
met scholen uit het Primair, Voortgezet en Vervolg Onderwijs.
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Museum Rijswijk deed mee aan de Banentour voor Rijswijkse leerlingen uit groep 7 en 8. Het
Gymnasium Novum uit Voorburg leverde weer een aantal leerlingen voor een maatschappelijke
stage van een week.
Zomerweek
De eerste editie van de Zomerweek vond plaats, een project i.s.m. de Mobiele Kunstbrigade,
in de eerste week van de zomervakantie waarbij dagelijks kinderen tussen de 7 en 12 jaar de
Textiel Biënnale als uitgangspunt nemen voor het maken van hun eigen kunst.
Bij alle tentoonstellingen waren de workshops voor volwassen zeer geliefd. Er waren papier- en
borduurworkshops tijdens Betoverend China, uitverkochte workshops Textile Painting van Bas
Kosters tijdens zijn tentoonstelling met Preta Wolzak en als hoogtepunt de vijf verschillende
workshops tijden de Textiel Biënnale die wegens succes 16 maal plaatsvonden en werden
geboekt door meer dan 200 mensen. Door deze contacten werd In 2019 ook regelmatig
educatief materiaal geschonken; van zakken vol vintage textiel tot weefgetouwen. Tijdens de
Textiel Biënnale vond er ook een aantal maal demonstraties plaats van kunstenaars, waaronder
Youki Verloo, wat tot waardevolle ontmoetingen met bezoekers leidde.
Rondleidingen
Ook de rondleidingen die zo’n enorme groei zagen in de voorgaande jaren bleven in 2019
onverminderd in trek. Met name tijdens Betoverend China en de Textiel Biënnale had de
steeds groter groeiende groep rondleiders het druk. Het Australische echtpaar Bolotin hield in
december, tijdens het hoogtepunt van de Australische branden, een inspirerende dubbellezing
over hun artist residency en de omliggende natuur dat zo’n grote invloed heeft gehad op het
werk van exposant Mariëlle van den Bergh.
Werkplaats
In de studieruimte vond tweemaal de werkplaats Levensverhalen Schrijven plaats onder
leiding van Sylvia Roes van de Toverpen. De reeks bijeenkomsten gedijt goed in de sfeer van
het museum en legt een link met het schrijvershuis dat Museum Rijswijk ook is.
Kunstgeschiedenis
Lucy Hovinga organiseerde in 2019 de volgende cursussen:
Moderne Kunst 1920-1940
De villa’s van de Veneto; Palladio en het luxe leven
Symbolen in de kunst 2
Schatten in Schotland
Moderne Kunst 1940-1970
Neem nou Londen

Educatie & publieksactiviteiten

Naast het Erfgoedspoor waarbij bijna alle leerlingen uit groep 5 van het primair onderwijs in
Rijswijk werden bereikt, startte ook de pilot van het project Kunst in School. Dit intensieve
project dompelt alle groepen van een school (in dit geval Het Kristal) onder in de beeldende
kunst. Museum Rijswijk is initiatiefnemer en de inhoudelijk sturende kracht en werkt hierin
samen met de Kunstuitleen, Trias en Haaglanden Beweegt.

DE VOORDE
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26-05
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Fotoclub F70
jaar

55

13 april
t/m
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Educatie & publieksactiviteiten

Ovierige publieksactiviteiten en samenwerking
Museum Rijswijk deed mee aan de Nationale Museumweek, het Zomerfeest, de Landelijke
Monumentendag en de Late Night Shopping.
Museum Rijswijk was een van de locaties van het cultureel/literair festival Rijswijks Pracht op
30 maart. In het voorjaar was er een stekjesruil op het voorplein. Platform Groen organiseerde
op 5 oktober een najaarsmarkt op het voorplein.
De Rijswijkse Schouwburg organiseerde in het voorjaar drie ‘tapasconcerten’ in het museum; in
het najaar volgden er nog twee. Activiteiten van de door de Rijswijkse Schouwburg opgezette
culturele zaterdagen vonden plaats in samenwerking met het museum en op het voorplein.
Op 20 april vond de Afrikadag in en rondom het museum plaats met eten, drinken, mode en
uitgebreid gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Museum Rijswijk nam deel aan de
werkgroep Culturele diversiteit, een initiatief van Welzijn Rijswijk.
Museum Rijswijk bood onderdak aan het ‘RetailLab’, een project van de Haagse Hogeschool,
in samenwerking met de winkeliersvereniging in Oud Rijswijk. Door middel van gesprekken
en vragenlijsten stelden de studenten een ‘toekomstplan’ op voor een aantal winkeliers in het
oude centrum. Afronding van het project vindt plaats in 2020.

Bezoekcijfers
					
Entree museumkaart:		
Museumkaart volwassenen		
Museumkaart jeugd			
Totaal 					
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Betalende bezoekers:		
Volwassenen				
Senioren				
Gereduceerd		
Groep					
50% volwassenen			
50% senioren				
Publieksacties				
CJP					
Ooievaarspas volwassenen		
Ooievaarspas senioren			
Totaal 					
Totaal jaar				

2018

12.166		
198		
12.364		

12.715
168
12.883

211		
25		
1023
137		
382		
488		
95		
1214		
87		
77		
1386		
535		
127		
625		
6465		

309
30

1036		
807		

1192
1018

85
23		
18		
3		
42		
6		
4		
2024		
20.856		

32
33
3
23
7
5
2313
20.640

577
450
832
136
1014
82
112
576
630
342
354		
5444

Fondsenwerving in 2019
In het verslagjaar ontving Museum Rijswijk de volgende aanvullende bijdragen voor
tentoonstellingen of andere activiteiten.
Gemeente Rijswijk		
€ 3.000
Prins Bernhard Cultuurfonds €10.000
Stg. Armand van der Helm
€ 3.500
						
Stg. Vrienden Museum Rijswijk € 6.750
						

Textiel Biënnale 2019
Digitalisering
Tentoonstelling Armand van der Helm
en de Voorde
Aankoop Jacob van der Croos,
Gezicht op de Nieuwe Tolbrug

Bezoekers

Entree gratis:		
Relaties (voorheen gasten)		
Vrienden				
Cursisten				
Bezoekers Studieruimte			
Kinderen 0-17 jaar			
Scholieren t/m 12 jaar			
Scholieren 13 t/m 17 jaar		
Bezoekers museumwinkel		
Houders ICOM kaart			
Houders Rembrandt kaart		
Bezoekers verhuringen			
Bezoekers openingen			
Begeleiders				
Activiteit gratis entree			
Totaal 					

2019		

t/m
12 mei
2019
Foto: Italiaanse huizen (detail), Dineke Benschop
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Rijswijk
Te x t i e l
Biënnale
2019

18 jun

Collectie

H.D. Fraenkel			
Erik Hagoort			
				
Pat Gentenaar-Torley		
Adri Visser			
Pieter de Regt			
Hermanus Berserik		
Jacob van der Croos		
				
Wijnand Bastiaan van Horssen
Hendrik Tollens			
				
onbekend			
				
onbekend			
				
J.D. van Velzen			
				
onbekend			
				
onbekend			
				

Portretfoto van J. Buziau, 1943 / foto / Schenking
15 (hand)schriften van het project Reiken, Aanbieden, 		
Brengen, 2018 / handschrift / schenking
Light Showers, 1989 / handgemaakt papier / legaat
Interieur Oude Kerk, Rijswijk / olieverf op doek / schenking
Winterlandschap / olieverf op paneel / bruikleen
Zomerdal, Ardennen, 1995 / acrylverf op doek / schenking
Gezicht op de Nieuwe Tolbrug en huis Burchvliet, circa 1660
/ olieverf op paneel / aankoop
Zandweg in een bosolieverf op doek / schenking
L’Hivernage des Hollandais à la Nouvelle-Zemble, 1838
/ boek / aankoop
Foto’s en videobanden van de opening en verbouwing In de
Boogaard, 1963 / foto’s / schenking
Oorkonde van 7 onderduikers in Rijswijk, 1945 / handschrift
/ schenking
Schetsboek met landschappen Delft en omgeving / potlood,
zwart krijt / schenking
4 albums met ‘cartes postales’ van de familie Koechlin, 19001930 / ansichtkaarten / schenking
Tegel met Duitse soldaat en onderduiker, 1945 / keramiek
/ schenking

Presentatie
Nadat in 2018 de salon en het auditorium een nieuwe presentatie hebben gekregen, is in het
verslagjaar ook de Tollenskamer onderhanden genomen. Een heldere, strakke indeling op de
wanden en twee teksten geven de bezoekers de basisinformatie over Hendrik Tollens.

Collectie
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Aanwinsten
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.

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

voorzitter
lid
lid
lid
lid

Medewerkers
Arnoud van Aalst
Arjan Kwakernaak
Anne Kloosterboer
Diana Wind		
Ahmed Hammou
Astrid Huitker		
Bibi Perreijn		
Lia Boshoven		
Elize Jelier		

directeur / bestuurder (24 uur)
conservator erfgoed (36 uur)
conservator papier & textiel (36 uur) tot 15 november
curator hedendaagse kunstl (24 uur) vanaf 4 juni
financial controler en secretariaat (32 uur)
medewerker educatie (24 uur)
coördinator balie en winkel (20 uur)
coördinator studieruimte (20 uur) tot 1 september
eventmanager (zzp)

Vrijwilligers
Balie:
Gerda Bennekom
Anneke Driessen
Paulette Fromager
Kazumi Nakamura
Joke Nieuwenhuis
Wanda Walkate
Nadine Vestering
Hanako Matsunaga
Annemarie van der Putten
Magda Mazurkiewicz
Joyce van Middelkoop
Museumcafé:
Jos Woltjens
Cato Visser
Nena Visser
Sanja Tork
Ine Sijben
Lieve Stemerdink
Puck Baltus
Jeanine Kribbe
Nathaly Vlaun
Anneke den Besten
Lotje Hofdijk
Joren Kortekaas
Tonnie Versluis

Rondleidingen
Connie Blok
Helene Hulsenbeck
Sarah Atzori
Lucia Contreras
Heleen Harms
Ondersteuning staf
Diana Nsoma - facility manager tot 1 augustus
Ernst Cadée - facility manager vanaf 1 augustus
Jos de Beer - financiële administratie
Ben Rutges - collectiebeschrijving
Anja Groenewegen - studiecentrum
Peter Roldaan - studiecentrum
Wouter Smeulers - studiecentrum
Freddie Pondman - studiecentrum
Huub Klunder - studiecentrum
Siger Bos - studiecentrum
Wil Kouwer - fotografie
Ferry Rollema - genealogie

Mensen
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Raad van Toezicht, medewerkers en vrijwilligers in 2018
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Mariëlle van den Bergh
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textiele werken
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de overwintering der Hollanders op

Nova Zembla

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
€

31-12-2019

€

31-12-2018
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Gebouwen en -terreinen
Inventaris

378.835
17.693

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

396.528

353.909
11.133

29.778
62
13.870
39.050

52.982

Liquide middelen

€

365.042
23.366

4.137
21.805
34.978

60.920

2.068
84.828

2.308
86.594

481.356

451.636

31-12-2019

€

31-12-2018
€
€

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

-401.635
75.000
658.698
51.388
6.546
35.569
12.653
1.550
41.587

149.293

-363.760
75.000
614.546
31.903
6.195
30.450
7.391
0
49.911

481.356

Cijfers

Algemene reserve
Voorzieningen
Langlopende schulden

125.850
451.636

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Begroting
2019
€

Verschil
2019
€

Realisatie
2018
€

247.822
0
432.727
680.549

244.515
0
441.234
685.749

3.307
0
-8.507
-5.200

218.414
0
432.712
651.126

Lasten
Tentoonstellingen
Kostprijs van de omzet
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Som der lasten

59.633
62.250
452.555
2.566
122.418
699.422

81.250
46.000
425.613
16.453
124.208
693.524

-21.617
16.250
26.942
-13.887
-1.790
5.898

57.928
42.149
432.634
26.073
124.105
682.889

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten
Resultaat

-18.873
-19.002
-37.875

-7.775
-9.670
-17.445

-11.098
-9.332
-20.430

-31.763
-18.936
-50.699

Baten
Netto-omzet
Baten van particulieren
Subsidiebaten
Som der baten

Realisatie
2019
€
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en het gedicht van Hendrik Tollens
9 november 2019 - 12 januari 2020
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