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VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt het jaarverslag 2016. Een verslag wat u op de hoogte brengt van de activiteiten
die door MUBO in het afgelopen jaar zijn ondernomen. Daarnaast willen we u graag
meenemen in de plannen voor de komende periode.
Over de activiteiten in 2016 kunnen wij met gepaste trots terugkijken. Uit alles blijkt dat het
museum door een groot aantal mensen, zowel volwassenen als kinderen, wordt gevonden.
Er wordt dan ook veel georganiseerd als het gaat om wisselexposities, educatieprojecten,
lezingen, workshops, rondleidingen et cetera.
Daarnaast is in 2016 ook de uitstraling en inrichting van ons museum een belangrijk
aandachtspunt geweest. Studenten van Sint Lucas in Boxtel hebben zich gebogen over de
nieuwe vormgeving en inrichting van de receptie en de ontvangstruimte. Daarnaast heeft
een studente van de Reinwardt Academie uit Amsterdam, in samenwerking met een aantal
vrijwilligers van MUBO, een plan van aanpak opgesteld voor de herinrichting van de vaste
expositie op de eerste en tweede verdieping van ons museum.
In 2017 zal de herinrichting van onze receptie en ontvangstruimte worden gerealiseerd en
zal een start worden gemaakt met het meerjarenproject van de herinrichting van de vaste
expositie.
Met andere woorden we staan weer voor een paar mooie uitdagingen die een impuls
moeten geven aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van MUBO!
Voorts hebben we eind 2016 afscheid genomen van bestuurslid Bea Schoenmakers en
hebben we per 1 januari 2017 Ghislaine de Brouwer als nieuw bestuurslid mogen
verwelkomen.
Alle ontwikkelingen en activiteiten binnen MUBO hebben we kunnen realiseren, dankzij de
enorme inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers. Zij dragen ons museum en hierdoor
heeft het bestuur alle vertrouwen in het realiseren van deze mooie plannen.
Namens het bestuur van MUBO bied ik u met veel genoegen
het jaarverslag over 2016 aan.

Maria A.E.G. Voets-Pierot
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INLEIDING
Museum Boxtel (MUBO) is statutair opgericht op 23 augustus 2012. Na een intensieve
voorbereiding heeft MUBO op 16 maart 2014 haar deuren geopend voor publiek. Het
afgelopen jaar 2016 is het tweede volledige jaar dat MUBO heeft gedraaid.
Voor u ligt het jaarverslag 2016, waarin u op de hoogte wordt gesteld van de activiteiten van
het afgelopen jaar. Daarnaast gaat het in op de plannen voor de komende periode waarmee
wij onze ambities en doelen willen realiseren.
Na bijna drie jaar dat MUBO nu draait, is MUBO nagenoeg een vaste waarde in de Boxtelse
samenleving geworden. Men weet ons inmiddels te vinden. Er wordt dan ook veel
georganiseerd als het gaat om wisselexposities, educatieprojecten, lezingen, workshops,
rondleidingen en verhuur van onze publieksruimte aan derden. Voor de komende jaren
2017/2018 staat professionalisering en kwaliteitsverbetering van de presentatie van
wisselexposities en de vaste expositie op het programma. Nog dit jaar zal ook de receptie en
ontvangstruimte een metamorfose ondergaan met betere horecafaciliteiten en het opzetten
van een documentatiecentrum.
WAT WIL MUBO
Missie: Verspreiding van kennis en kunde over cultureel erfgoed en moderne kunst onder een
zo groot mogelijk publiek onder het motto ‘Boxtel zien en beleven’.
Visie: Spil in het museale veld in Boxtel door samenwerking met alle lokale musea en culturele
instellingen.
Doel: Vergroten van kennis over en betrokkenheid met erfgoed en moderne kunst door de
vaste expositie (Canon van Boxtel), wisselexposities, educatieprojecten en lezingen.
WAT DOET EN BIEDT MUBO
Vaste expositie
De start van MUBO is begonnen met het samenbrengen van bestaande collecties van de
stichting Hendrik Verhees, de stichting Piet Dorenbosch, het Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris en
devotionalia van Gaudete. De culturele en maatschappelijke visie was om deze vier
uiteenlopende collecties te integreren in één museum en er
één verhaal van te schrijven. Gaandeweg is deze visie
doorontwikkeld naar het vertellen van de geschiedenis van
Boxtel vanaf de Prehistorie tot heden door middel van de
Canon van Boxtel. De vier eerdergenoemde collecties
maken hiervan inmiddels onderdeel uit. De canon is
uitgebreid van 34 naar 47 vensters. Hiermee wordt nog
beter recht gedaan aan de dekking van de belangrijkste
gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken uit
Slag om Boxtel in september 1794
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de geschiedenis van Boxtel. De uitbreiding met 13 extra vensters is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking met deskundigen van o.a. de Heemkunde Boxtel. Voor de 13 extra
vensters hebben de deskundigen inmiddels nagenoeg alle basis- en zaalteksten aangeleverd.
De Canon van Boxtel is te raadplegen op onze website www.muboboxtel.nl
Herinrichting vaste expositie
Onder leiding van Agnes Hulst, afstudeerstudente aan de Reinwardt Academie uit Amsterdam,
is een plan van aanpak opgesteld voor de herinrichting van de vaste expositie op de 1ste en 2de
verdieping van het museum. De Reinwardt Academie leidt studenten op tot erfgoed
professionals. De 47 vensters van de canon van Boxtel zijn daartoe geclusterd tot 9
hoofdthema’s, bestaande uit één centraal thema zijnde
‘Boxtel’ met daaromheen 8 sub-thema’s met de titels:
godsdienst, gebouwen, oorlog, onderwijs & zorg,
verenigingen, belangrijke personen, nijverheid &
industrie en kunst. Binnen elk thema worden de
daaraan gerelateerde vensters in chronologische
volgorde in beeld gebracht. Op deze wijze ontstaat als
het ware een fictief Boxtel, waarbij de 9 thema’s als
Boxtelse wijken met straatnaambordjes worden
gepresenteerd. De herinrichtingsoperatie zal naar
De wijk ‘Godsdienst’ met Protestants kerkje
verwachting 1 tot 2 jaar in beslag nemen. Nog dit jaar
(beeldimpressie Reinwardt Academie)
zal een begin worden gemaakt met de realisatie.
Wisselexposities
De wisselexposities vinden steeds plaats op de begane grond. Soms was er sprake van 2
wisselexpositie tegelijkertijd in de voorste en achterste ruimte op de begane grond. In 2016
zijn in totaal de 9 wisselexposities te zien geweest:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Is de krant er al, 70 jaar Brabants Centrum
Copy-Paste, hergebruik in kunst i.s.m. Kunstbalie Tilburg.
Markante Boxtelaren i.s.m. 75 jaar Heemkunde Boxtel
Paasverhaal op Tegels, verzameling van Evert van Gelder
Ja Natuurlijk, mediakunst over de relatie kunst en natuur
i.s.m. Kunstbalie Tilburg
Alfred Ost en de Heilig Bloedprocessie, pentekeningen
Vlaamse kunstschilder i.s.m. Museum Hoogstraten (B).
Podium voor amateurkunstenaars
Rond de Aarde in 180 objecten, kunst & kitsch uit de
Juffermans-Zandbergen collectie
Wie is (de) BAeSs?, Boxtel door de ogen van architect en stedenbouwkundige
Podium voor Amateurkunstenaars, kunstwerken van 24 creatieve Boxtelaren

Educatieprojecten
De vaste expositie leent zich vooral voor educatieprojecten voor basisscholen en middelbaar
onderwijs. In 2016 hebben we opnieuw het door Erfgoed Brabant ontwikkelde project
‘Overgisteren’ gedraaid voor de groepen 1/2 van alle basisscholen in Boxtel e.o.
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Daarnaast zijn in samenwerking met de Kunstbalie in Tilburg voor alle basisscholen in Boxtel
e.o. twee educatieprojecten ingezet, te weten:
▪ ‘Copy-Paste’, hergebruik in de kunst, voor de groepen 5/6,
▪ ‘Ja natuurlijk’, mediakunst over de relatie kunst en natuur, voor de groepen 7/8

‘Keistampen’ door groepen 7/8
tijdens MUBO-educatieproject

MUBO zelf heeft in 2016 twee educatieprojecten ontwikkeld
voor de groepen 7/8 over het cultureel erfgoed van Boxtel. De
projecten zijn gebaseerd op vensters uit de Canon van Boxtel.
Lespakket 1 gaat over de eerste inwoners van Boxtel,
schuttersgilden, het Heilig Bloedwonder en Jas de Keistamper,
lespakket 2 behandelt Hendrik Verhees, nijverheid in de 19e
eeuw, kloosters en harmonieën. De opdrachten bestaan uit een
doe-opdracht op school en een bezoek aan het MUBO. In MUBO
krijgen de leerlingen een uiteenzetting en rondleiding, waarna
ze zelf een aantal opdrachten gaan uitvoeren. De lesbrieven zijn
beschikbaar met ingang van het schooljaar 2016-2017 en ze zijn
gepubliceerd op de website van CultuurBox, zodat scholen zich
erop kunnen inschrijven.

Lezingen
De publieksruimte is een uitgelezen locatie voor het
houden van lezingen. Er kunnen zo’n 65 bezoekers
ontvangen worden. In 2016 hebben 9 lezingen
plaatsgevonden, die grotendeels gekoppeld waren aan
lopende wisselexposities. De lezingen worden altijd
geprogrammeerd op een zondag van 11.15-13.00 uur.
Gezien de grote opkomst een gouden formule gebleken,
die ook in 2017 weer navolging gaat krijgen.

Lezing over 70 jaar Brabants Centrum

Rondleidingen
Onze gidsen hebben in 2016 op aanvraag 4 algemene rondleidingen verzorgd door de vaste
expositie. Hun inhoudelijke kennis is gebaseerd op het bestuderen van de 47 basisteksten van
de Canon van Boxtel, die door deskundigen per venster zijn opgesteld.
Daarnaast is een serie van 7 themarondleidingen ontwikkeld, waarvan er 6 in 2016 met succes
zijn georganiseerd. Gestart wordt met een introductie over het onderwerp, waarna de
bezoekers door gidsen mee worden genomen voor een rondleiding op zaal. De onderwerpen
zijn gebaseerd op de canon van Boxtel en zodanig gekozen dat de totale serie een algemeen
dekkend beeld geeft van de geschiedenis van Boxtel. De onderwerpen zijn:
▪ De begintijd van Boxtel
▪ Gebouwen in Boxtel
▪ Werken in Boxtel
▪ Onderwijs en Gezondheidszorg
▪ Mensen en Verhalen
▪ Cultuur en Godsdienst
▪ Natuur en Landschap
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Gebruik ontvangstruimte

Publieksruimte voor max. 65 personen

▪
▪
▪
▪

De ontvangstruimte is tegen een passende financiële
vergoeding, ook op werkdagen, beschikbaar voor derden
voor het geven van workshops, cursussen, studiedagen,
bijeenkomsten, lezingen, enz. Er is een plafondbeamer en
een vast projectiescherm beschikbaar en ook van een
geluidsinstallatie van goede kwaliteit kan gebruik worden
gemaakt. Voorwaarde voor gebruik is dat de activiteit
gerelateerd kan worden aan geschiedenis, kunst en
cultuur. In 2016 is hiervan weer vele malen gebruik
gemaakt zoals voor:

6 muziekcursussen van het Katholieke Vrouwen Gilde (KVG).
4 verschillende workshops schilderen en tekenen i.s.m. Atelier Montmartre.
Serie van 8 cursussen schilderen en tekenen door Atelier Montmartre
Studiebijeenkomst interne cultuur coördinatoren (ICC’ers) i.s.m. Cultuurbox.

Herinrichting receptie en ontvangstruimte
Op verzoek van MUBO hebben 8 studenten van het Boxtelse SintLucas zich gebogen over een
nieuwe opzet van de receptie en de ontvangstruimte. Het leverde 8 verrassende ontwerpen
op, die in overleg met MUBO hebben geleid tot één definitief ontwerp inclusief maatvoering
en begroting. Het ontwerp voorziet in een modernere en meer toegankelijke balie/receptie
met verbeterde horecafaciliteiten. In de ontvangstruimte zelf is tevens plaatsgemaakt voor
een documentatiecentrum. De ruimte wordt daarmee nog aantrekkelijker voor activiteiten
zoals lezingen, cursussen, vergaderingen, workshops, presentaties. We willen een
ontmoetingsplek voor Boxtelaren worden. De plannen zullen nog dit jaar worden gerealiseerd.

Beeldimpressie nieuwe balie/receptie (bron SintLucas)

Beeldimpressie nieuwe ontvangstruimte (bron SintLucas)

Andere activiteiten
In 2016 heeft MUBO ook ingespeeld op en aangehaakt bij andere lokale activiteiten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Netwerkbijeenkomst streekmusea i.s.m. Erfgoed Brabant.
Deelname aan Boxtelse kwis met MUBO-team.
Ontvangst bewoners van Simeonshof met presentatie over markante Boxtelaren.
Middagconcert van Muzebox.
Kinderen over hun beleving van de expositie mediakunst Ja Natuurlijk.
Lancering/presentatie Canon van Boxtel aan politiek en onderwijs.
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DE ORGANISATIE
Bestuur en commissies
MUBO is een 100% vrijwilligersorganisatie. Op dit moment zijn inclusief bestuur en raad van
toezicht 58 vrijwilligers actief. Naast bestuur en Raad van Toezicht is de organisatiestructuur
opgebouwd uit acht commissies, die inhoudelijk worden aangestuurd door een van de vier
bestuursleden. De commissies zijn (in willekeurige volgorde):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Receptie
Facilitair
PR & Communicatie
Schrijverscollectief (basis- en zaalteksten)
Educatie
Rondleidingen
Vaste expositie
Wisselexposities & Evenementen

Het bestuur hecht eraan veel waardering uit te spreken aan
Bestuur anno 2016 met v.l.n.r. Maria
alle vrijwilligers. Zonder hun grote inzet, enthousiasme en
Voets, Bea Schoenmakers, Willem van
bereidheid voor elkaar in te springen zou MUBO niet zijn
Vossen, Hans van Dijk
wat het nu is. Het is een hechte groep mensen die MUBO
een warm hart toedragen. Een belangrijke pijler waarom het bestuur de toekomst van
MUBO met vertrouwen tegemoetziet.
Vrijwilligersuitje
Ook in 2016 heeft het bestuur als dank en waardering voor alle inzet een vrijwilligersuitje
georganiseerd. Het vond plaats op 2 september 2016 en plaats van handeling was dit keer Het
Wapen van Liempde. Na aankomst met
koffie en gebak stond een cultuurhistorische
wandeling op het programma onder leiding
van gids Arnold van den Broek, voorzitter
van de stichting Kèk Liempt. Daarna een
gezellige borrel met een speech van onze
voorzitter Maria Voets. De avond werd
afgesloten met een uitgebreid streekbuffet.
Dit alles speelde zich dankzij het goede weer
af buiten op het terras van Het Wapen van
Liempde. Al met al een gezellig en
geanimeerd bijeenzijn, dat volgens alle
aanwezige vrijwilligers voor herhaling
Allemaal op de groepsfoto
vatbaar is. Dus in 2017 naar ……..?
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KENGETALLEN EN FEITEN 2016
Onderstaand overzicht geeft een kwantitatief beeld van de gang van zaken in 2016. Ter
vergelijking zijn ook de kengetallen meegenomen van 2014 sinds de opening op 16 maart 2014
(periode van 9,5 maanden) en van 2015. Belangrijk is te weten dat het MUBO regulier is
geopend op zaterdag en zondag van 13-17 uur. Museumbezoek door kinderen in het kader
van educatie heeft plaatsgevonden op werkdagen, evenals museumbezoek door groepen op
afspraak.
Activiteit
Aantal bezoekers reguliere openingstijden
Aantal bezoekers lezingen
Aantal bezoekers rondleidingen
Aantal bezoekers cursussen
Aantal bezoekers educatieprojecten (kinderen)
Aantal bezoekers overige activiteiten
Totaal aantal bezoekers

2014
771
109
161
0
192
13
1246

2015
1933
265
38
54
246
67
2603

2016
555
631
44
243
1584
183
3240

15
8
5
7
0
38

6
6
7
8
3
97

4
15
9
3
17
159

Aantal rondleidingen
Aantal lezingen
Aantal wisselexposities
Aantal educatieprojecten
Aantal cursussen
Aantal publicaties in de media

Twee van de 9 wisselexposities waren ingericht als educatieprojecten voor leerlingen van de
basisscholen. Dat waren ‘Copy-Paste’ en de mediakunstexpositie ‘Ja Natuurlijk, die zijn
ontwikkeld door de Kunstbalie uit Tilburg. Gezien de fysieke omvang van deze
educatieprojecten moesten zij gedurende 4 maanden permanent worden opgesteld in de
ruimte voor wisselexposities. Dat verklaart ook het hoge aantal bezoekers (kinderen) van
educatieprojecten op werkdagen, dat ten koste ging van het aantal bezoekers tijdens de
regulier openingstijden op zaterdag en zondag.
PROGRAMMERING 2017/2018
Voor 2017 en deels 2018 is de programmering van de volgende wisselexposities rond.
Tot en met 12/2
25/2 tot en met 23/4
6/5 tot en met 2/7
15/7 tot en met 27/8
9/9 tot en met 5/11
19/11 tot en met 5/2

Podium voor Amateurkunst
Exlibris, eigendomsmerk in boeken; grafische kunst op de vierkante centimeter
Opkomst en teloorgang damastweverijen in Boxtel
Afstudeerwerken laureaten van SintLucas
Boxtel in oorlogstijd 1940-1945
Werken van kunstenaar Frans Heerschop (o.a. pentekeningen)
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Daarnaast staan voor 2017 tot op dit moment al de volgende activiteiten op het programma.
4/1 tot en met 1/2
13 januari
15 januari
29 januari
30/1 tot en met 28/6
10/2 tot en met 10/3
12 maart
23 maart
25 maart
26 maart
1 april
8 april
17 april
23 april
14 mei
2 juni
18 juni
25 juni
17 september
24 september
26/9 tot en met 13/12
10/10 tot en met 28/11
29/10
26 november

3 KVG-cursussen muziek
Rondleiding bestuur HH-parochie
Presentatie Drieluik Klankkleur (muziek-kunst-literatuur)
Themalezing Omgeving van Boxtel
Educatieproject ‘Overgisteren’: 20 groepen ½ van 10 basisscholen
6 MUBO-educatieproject erfgoed Boxtel voor groepen 7/8
Lezing ‘Slag om Boxtel’ door Frank van Doorn
Rondleiding multiculturele damesgroep Zonnefleur
Rondleiding groep Zeemansvrouwen
Lezing Exlibris door Norbert Klok
Versieren palmpaasstokken
Workshop impressionistisch schilderen door Atelier Montmartre
Boeremert Liempde met MUBO-kraam
Lezing over Kasterense Watermolen door Ruud van Nooijen
Lezing damastweverijen: van ontwerp tot product, Caroline Boot (gereserveerd)
Excursie textielmuseum in Tilburg
Open dag MUBO
Lezing textielindustrie in Boxtel door Hans Pel
Lezing airbornes Kampina door Hans Dekker
Lezing (onderwerp nog nader te bepalen)
3 KVG-cursussen muziek
3 van de 10 KVG-cursussen Kunstgeschiedenis
Lezing (onderwerp nog nader te bepalen)
Lezing (onderwerp nog nader te bepalen)

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Naast onze culturele en maatschappelijke visie zoals aangegeven aan het begin van dit
jaarverslag onder de kop ‘Wat wil MUBO’, heeft het bestuur cultureel ondernemerschap hoog
in het vaandel staan. Centraal daarin staat het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
MUBO moet meer zijn dan alleen het ontsluiten van een collectie. MUBO wil zich positioneren
als een ontmoetingsplek van beleving, mikkend op een zo breed mogelijke participatie. Het
gaat hierbij om intensivering en uitbreiding van samenwerking met andere partners in het
veld van kunst, cultuur en educatie.
Belangrijk is dat culturele ideeën worden omgezet in financiële opbrengsten. Hierbij hoort ook
het aanboren van verschillende financieringsbronnen. Naast de klassieke inkomsten van
entreegelden, wordt ook ingezet op intensivering en uitbreiding van inkomsten uit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Exploitatie van diensten (bijv. zaalhuur)
Sponsoring en cofinanciering door ondernemers, winkeliers en bedrijfsleven
Donaties particulieren
Crowdfunding van projecten
Museumwinkel
Mecenaten
Subsidiefondsen
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In 2016 zijn de nodige inspanningen gedaan en niet zonder succes. Zo is bijvoorbeeld de
aanschaf en realisatie van de professionele belichtingsinstallatie voor de wisselexposities op
de begane grond voor 50% gesponsord door de Rabobank. Het kost echter tijd om dit
gewenste businessmodel ten volle te gaan benutten en te realiseren. Gezien ons jonge
bestaan zal dit zijn beslag moeten krijgen in de komende jaren. De verkregen ANBI-status (zie
hierna) zal hieraan een extra impuls geven.
ANBI-STATUS
Met ingang van 1 januari 2016 is Museum Boxtel (MUBO) door de belastingdienst aangemerkt
als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. De ANBI-status geeft
niet alleen een aantal belastingvoordelen voor het MUBO zelf, maar met name ook voor
donateurs en vrienden van MUBO. Zij mogen hun giften aan MUBO aftrekken van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI, zoals MUBO, geldt
een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het
bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen,
mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Hoe
dit precies in zijn werk gaat, staat beschreven op onze website www.muboboxtel.nl.
FINANCIEN
Exploitatiebegroting 2016
In bijlage 1 vindt u de exploitatiebegroting over 2016 met begrote en gerealiseerde
inkomsten en uitgaven. De belangrijkste posten zijn in onderstaande tabel samengevat.
Inkomsten (in €)
Gemeentelijke subsidie
Donaties vrienden van MUBO
Entreegelden bezoekers en horeca
Educatieprojecten
Wisselexposities
Workshops
Overig
Totaal

7.500
800
3.761
998
720
1.651
118
15.548

Uitgaven (in €)
Personeelskosten
Organisatiekosten
Huisvestingskosten
Museale kosten
Reserveringen (incl. afschrijving)
Batig saldo
Totaal

1.541
1.985
4.950
2.348
3.460
1.264
15.548

Een groot deel van de uitgaven heeft betrekking op structurele kosten voor het treffen en
uitvoeren van noodzakelijke basisvoorzieningen om MUBO museumwaardig te kunnen
exploiteren, zoals schoonmaak, telefoon/internet, verzekeringen, horeca en promotie en
publiciteit van wisselexposities, lezingen, workshops, enz.
Investeringen 2016
In bijlage 2 vindt u de investeringsbegroting over 2016 met begrote en gerealiseerde
inkomsten en uitgaven. De totale investeringen in 2016 bedroegen € 12.763. Ze zijn met name
besteed aan de levering en aanleg van professionele belichting ten behoeve van de
wisselexposities op de begane grond en de 3 duurzame foam-borden van de Canon van Boxtel.
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Balans
De balans van activa en passiva per 31 december 2016 is bijgevoegd als bijlage 3. Hieruit blijkt
dat er voldoende liquide middelen zijn gereserveerd zijn om de voorgenomen herinrichting
van de receptie/ontvangstruimte en de eerste fasen van herinrichting van de vaste expositie
in 2017 (zie hierna) te kunnen financieren.
Exploitatiebegroting 2017
De exploitatiebegroting (bijlage 4) is behoudend opgesteld op basis van het uitgaven- en
inkomstenpatroon van 2016. De verwachting is dat de keuze voor cultureel ondernemerschap,
het aanboren van alternatieve financieringsbronnen en een verwachte toename van
bezoekersaantallen, een stijging van inkomsten teweegbrengt ten opzichte van 2016. Hiermee
is in de begroting van 2017 vooralsnog geen rekening gehouden. Wel is een meer
gedetailleerde uitsplitsing van posten toegepast teneinde een beter inzicht te krijgen in welke
activiteiten welke inkomsten genereren. Dit is van belang voor een goede rendements- en
marktanalyse van de MUBO-activiteiten. Dit zal meehelpen in de besluitvorming van
toekomstige MUBO-programmering.
Investeringsbegroting 2017
De voorgenomen investeringen (zie bijlage 5) concentreren zich in 2017 op de financiering van
herinrichting van receptie/ontvangstruimte en een deel van herinrichting van de vaste
expositie. De laatste is een lange termijn investering tot in het jaar 2018. Ook voor de ruimte
van de wisselexposities op de begane grond ligt het in de bedoeling nog dit jaar te investeren
in de aanschaf van een aantal digitale presentatiezuilen voor het tonen van filmpjes en ander
beeldmateriaal. Het zijn onontkoombare middelen voor een zichzelf respecterend museum
met zijn tijd mee te gaan en daarmee een stijging van bezoekersaantallen, vooral jongeren, te
realiseren.
SLOTWOORD
MUBO is een uniek museum in Boxtel dat als enige de geschiedenis van Boxtel vertelt en
daarmee het historisch erfgoed waarborgt en exposeert. Daarmee levert het de gewenste
bijdrage aan het historisch besef van de Boxtelse bevolking en geeft het middelen aan het
onderwijs wat betreft educatie op het gebied geschiedenis, kunst en cultuur.
MUBO bestaat nu 3 jaar en velen hebben MUBO al weten te vinden. Niet alleen bezoekers,
maar ook partijen uit het onderwijs en de culturele sector om met elkaar samen te werken,
kansen te benutten en culturele projecten op te zetten. Dit blijkt ook uit de cijfers, die over de
gehele linie ten opzichte van voorgaande jaren een duidelijk stijgende lijn laten zien. Het
aanbod van lezingen en cursussen is substantieel toegenomen en heeft samen met veel
media-aandacht gezorgd voor een toename van het totaal aantal bezoekers. Ten opzichte van
2015 zijn de bezoekersaantallen met ruimt 24% gestegen. Een uitdaging om dit in 2017 te
evenaren en liefst nog te verbeteren.
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Op basis van de ervaringen tot nu toe mag worden geconcludeerd dat het MUBO aan een
behoefte voldoet en daarmee bestaansrecht heeft. Hoewel MUBO nog jong en volop in
ontwikkeling is, mag worden gezegd dat het inmiddels een niet weg te denken plaats in de
Boxtelse samenleving heeft verworven. Het ultieme doel is MUBO het imago te geven van een
ontmoetingsplek waar altijd wat te doen is. Dat zal naar de toekomst verder kunnen worden
uitgebouwd door middel van cultureel ondernemerschap en de inzet van onze enthousiaste
groep vrijwilligers.
Voor ons is 2017 de start van een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van het
museum onder het motto ‘van opbouw naar uitbouw’. De herinrichting van onze receptie en
ontvangstruimte zal nog in 2017 worden gerealiseerd en ook zal in 2017 een start worden
gemaakt met het meerjarenproject van de herinrichting van onze vaste expositie. Dat gaat
natuurlijk gepaard met de nodige investeringen, aangevuld met financiële ondersteuning uit
cultureel ondernemerschap. Onze recent verkregen status van culturele ANBI zal daarbij zeker
een extra impuls geven om sponsoren en giften te kunnen aantrekken.
Plannen volop en aan de inzet van onze vrijwilligers zal het niet liggen. Wij hebben er daarom
het volste vertrouwen in dat het ons gaat lukken om onze doelen ten bate van de Boxtelse
gemeenschap te realiseren.
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Bijlage 1

Exploitatiebegroting 2016, begroot en gerealiseerd

INKOMSTEN 2016
A

begroot

Vaste subsidies & bijdragen

C

A1 Gem. subsidie

€

7.500,00

€

7.500,00

A2 Vrienden v MUBO

€

600,00

€

800,00

B

UITGAVEN
2016
itgaven
2014

realisatie

begroot

realisatie

Personeelskosten

C1 Kosten vrijwilligers

€

400,00

€

C2 Cursussen

€

50,00

€

1.453,24
-

C3 Reis- en verblijfkosten

€

400,00

€

87,88

Museale inkomsten

B1 Bezoekers/rondleidingen/
horeca/giftshop

€

4.800,00

€

3.761,10

D

B2 Educatie-projecten

€

500,00

€

997,89

D1 Alg. en Best. Kosten

€

350,00

€

206,50

B3 Giften & schenkingen

€

50,00

€

33,66

D2 Bankkosten

€

200,00

€

165,28

B4 Rente-opbrengsten

€

50,00

€

47,84

D3 Contributie/abonn/lidm.sch

€

-

€

-

B5 Wisseltentoonstellingen

€

500,00

€

720,26

D4 Portikosten

€

450,00

€

295,81

B6 Terugstortingen voorschotten

€

-

€

36,05

D5 Telefoon- en internetkosten

€

800,00

€

864,08

B7 Workshops

€

-

€

1.651,00

D6 Kantoorartikelen

€

300,00

€

221,90

D7 Representatiekosten

€

300,00

€

230,61

D8 Overige org. kosten

€

100,00

€

-

E1 Beveiliging

€

500,00

€

180,29

E2 Kosten schoonmaak

€

1.100,00

€

1.326,00

E3 Gas, elektra, water

€

-

€

-

E4 Verzekeringen

€

900,00

€

948,24

E5 Kosten Onderh. en inrichting

€

800,00

€

868,37

E6 Kosten audi-visu & comp.app.

€

200,00

€

121,94

E7 Horeca-artikelen

€

1.500,00

€

1.505,75

E

F

Organisatiekosten

Huisvestingskosten

Museale kosten

F1 Educatieve projecten

€

90,00

€

13,14

F2 Prom.art/broch/drukwerk

€

500,00

€

1.079,97

F3 Afdracht giftshop

€

200,00

€

52,90

F4 Collectiebeheer

€

100,00

€

-

F5 Literatuur/archief

€

100,00

€

F6 Publ.act/wisseltentoonst

€

800,00

€

1.110,14

F7 Overige museale kosten

€

400,00

€

92,19

> meubilair

€

610,00

€

610,00

> audio-vis. + comp.app

€

330,00

€

330,00

> huish.apparatuur

€

130,00

€

130,00

> museumattributen

€

480,00

€

480,00

> overige voorzieningen

€

910,00

€

910,00

G2 Toevoeging alg. reserve

€

1.000,00

€

1.000,00

€

14.000,00

G

-

Reserveringen

G1 Afschrijvingskosten:

Batig saldo
Totaal

€

14.000,00

€

15.547,80

Totaal
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€

1.263,57

€

15.547,80

Bijlage 2

Investeringsbegroting 2016, begroot en gerealiseerd

INKOMSTEN 2016

begroot

realisatie

Onttr. Alg. Bestem.reserve

€

2.000,00

€

2.000,00

Onttr. geoorm. reserveringen

€

5.000,00

€

5.000,00

Subsidie derden

€

5.000,00

€

5.430,00

Nadelig saldo

€

332,85

UITGAVEN
2016
itgaven 2014
Kosten project Cult Erfgoed gr 7+8

€

12.000,00

€

12.762,85

realisatie

550,00

€

98,48

3 verrijdbare expositiepanelen

€

-

€

250,00

7 sokkels

€

-

€

70,00

2 opbergkastjes

€

-

€

25,00

-

€

1.758,87

€

10.285,00

€

275,50

€

12.762,85

Duurzaam drukwerk (canon e.a)

€

Museale Verlichting begane grond

€

1 stofzuiger Nilfisk

Totaal

begroot
€

Totaal
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€

€

10.000,00
-

10.550,00

Bijlage 3

Balans vaste en passieve activa per 31 december 2016

Vaste activa

31-12-2015

Passiva

31-12-2016

A Materiële vast activa

in euro

A1 Meubilair

20182,15

9417,65 +

A2 Audio-v isu- & comp.app

2959,75

280,25 -

A3 Huish. App & serv iesgoed

1141,50

151,00 +

A4 Museumattributen

8660,35

1795,50 +

10455,85

Meubilair

21691,07

808,93 -

20882,14
64909,79

A5 Ov erige v oorzieningen

+ / -

in euro

A Eigen vermogen

29599,80 A1 Algemene reserv e

31-12-2015

in euro

31-12-2016

+ / -

in euro

63615,24

8993,17 +

72608,40

1104,70

610,00 +

1740,70

Audio-v isu- & comp.app

660,50

330,00 +

990,50

Huish.app & serv iesgoed

248,00

130,00 +

378,00

2679,50
1292,50 A2 Bestemmingsreserv e:

Vlottende activa

Museumattributen

780,35

480,00 +

1260,35

B Voorraden

Ov erige v oorzieningen

1809,86

910,00 +

2719,86

alg. bestem. reserv ing

2000,00

1000,00 -

1000,00

B1 163 MUBO-petten

244,50

B2 Boeken:

8089,41

372x H.V: Mark.Box telaar

1860,00 A3

39x H.V. Odk gezet (st.uitg)

682,50

3x HV Opdkgezet (ju.uitg)

105,00

Geoormerkte reserv e:

4x P.J. Halv e eeuw Box tel

95,80 B

7x Box telse St Petrus dl 1

105,00 B1

2x Box telse St Petrus dl 2

30,00

9x Heerlijkheid tu tw he

museale schenkingen

12587,36

5000,00 -

7587,36

Schulden op termijn

179,55

Afdracht boeken:

3x Box tel in beeld

22,50

PJ Halv e eeuw Box tel

76,00

1x 150jr Spoorw . in Box tel

14,50

Heerlijkheid tu tw he

16x 100jr Assumptionisten

400,00

Box tel in beeld

22,50

43x Jas de Keistamper

430,00

150 jr Spoorw . In Box tel

39,00

40x modelbouw huisjes

60,00

100jr Assumptionisten

320,00

7x tube lijm

14,00

Jas de Keistamper

430,00

144,00

1031,50

4243,35

C Vorderingen
RABO: "Hart v oor elkaar"

275,00

Gemeente Box tel

156,00
431,00

D Bankrekeningen
D1 Rekening courant

12217,98

3657,11 -

8560,87

D2 Spaarrekening

10077,82

1047,84 +

11125,66

162,80

116,80 -

46,00

D3 Kasgeld

22458,60
Totaal

A

19732,53
89316,67

Bank:

89316,67
A

Bank

A1 Betaalrekening 1-1-2016

12217,98 A1 Betaalrekening 31-12-2016

8560,87

A2 Spaarrekening 1-1-2016

10077,82 A2 Spaarrekening 31-12-2016

11125,66

B

Kasgeld:

B1 Kasgeld 1-1-2016

B

Kasgeld

162,80 B1 Kasgeld 31-12-2016
afname saldo
22458,60
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46,00
2726,07
22458,60

Bijlage 4

Exploitatiebegroting 2017

INKOMSTEN 2017

begroot

A

Vaste subsidies & bijdragen

A1

Gem. subsidie

€

A2

Vrienden v MUBO

A3

Giften/schenkingen

B

Museale inkomsten

B1
B2

UITGAVEN
itgaven
20142017

realisatie

begroot

D

Personeelskosten

7.500,00

D1

Kosten vrijwilligers

€

€

800,00

D2

Cursussen

€

50,00

€

300,00

D3

Reis- en verblijfkosten

€

150,00

Bezoekers regulier

€

1.000,00

E

Organisatiekosten

Bezoekers lezingen

€

1.500,00

E1

Alg. en Best. Kosten

€

250,00

B3

Bezoekers rondleidingen

€

250,00

E2

Bankkosten

€

175,00

B4

Bezoekers workshop/cursus

€

500,00

E3

Contributie/abonn/lidm.sch

€

25,00

B5

Bezoekers verg.-studiebijeenk

€

100,00

E4

Portikosten

€

300,00

B6

Horeca: bezoekers regulier

€

175,00

E5

Telefoon- en internetkosten

€

875,00

B7

Horeca:lezingen

€

300,00

E6

Kantoorartikelen

€

250,00

B8

Horeca: rondleidingen

€

70,00

E7

Representatiekosten

€

250,00

B9

Horeca: workshop/cursus

€

100,00

E8

Overige org. kosten

€

50,00

B10 Horeca: verg.-studiebijeenk.

€

200,00

B11 Verkoop giftshop

€

100,00

B12 Educatieprojecten

€

650,00

F

Huisvestingskosten

B13 Wisseltentoonstellingen

€

500,00

F1

Beveiliging

€

300,00

B14 Rente

€

25,00

F2

Kosten schoonmaak

€

1.350,00

B15 Terugstortingen voorschotten

€

-

F3

Gas, elektra, water

€

-

F4

Verzekeringen

€

975,00

F5

Kosten Onderh. en inrichting

€

700,00

F6

Kosten audi-visu & comp.app.

€

150,00

F7

Horeca-artikelen

€

1.500,00

G

Museale kosten

G1

Educatieve projecten

€

75,00

G2

Prom.art/broch/drukwerk

€

600,00

G3

Afdracht giftshop

€

50,00

G4

Collectiebeheer

€

50,00

G5

Literatuur/archief

€

50,00

G6

Publ.act/wisseltentoonst

€

800,00

G7

Overige museale kosten

€

200,00

H

Reserveringen

H1

Afschrijvingskosten:
> meubilair

€

1.100,00

> audio-vis. + comp.app

€

345,00

> huish.apparatuur

€

180,00

> museumattributen

€

850,00

> overige voorzieningen

€

920,00

Toevoeging alg. reserve

€

1.000,00

Totaal

€

14.070,00

H2

Totaal

€

14.070,00

€

-
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500,00

realisatie

Bijlage 5

Wensenlijst investeringen 2017-2019

2 draadloze headset microfoon + handmicrofoon

€

1.000,00

8 tafelvitrines: afm. 110x60x94 á € 500,00

€

4.000,00

5 vitrinekasten inclusief verlichting afm 100x40x200 á € 600,00

€

3.000,00

2 touchscreens inclusief software

€

5.000,00

1 smartscreen in publieke ruimte

€

1.000,00

4 mediaplayers + monitor + koptelelefoon wisselexositiei begane grond

€

2.500,00

eerste verdieping

€ 10.000,00

tweede verdieping

€ 10.000,00 €

20.000,00

Herinrichting receptie- en ontvangruimte

€

10.000,00

Herinrichting vaste tentoonstelling/expositie 1ste verdieping

€

30.000,00

Herinrichting vaste tentoonstelling/expositie 2ste verdieping

€

30.000,00

Museale verlichting:

€ 105.500,00
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