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VAN DE VOORZITTER 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019. 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 2019 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, enzovoort. 
 
In maart 2019 bestond MUBO alweer 5 jaar. We hebben dit lustrum gevierd met een open 
dag voor publiek op zondag 17 maart met activiteiten en attracties voor jong en oud. En ook 
muziek, hapjes en drankjes ontbraken niet. De dag stond in het teken van oud Hollandse 
ambachten en spelletjes met de focus op de jeugd als onze toekomstige museumbezoekers. 
Uiteraard is dit lustrum ook gevierd met een uitje voor al onze vrijwilligers.  
 
Wij zijn trots op het feit dat MUBO na een intensieve voorbereidingsperiode door de Stichting 
Museumregister Nederland met ingang van 8 oktober 2019 officieel is geregistreerd in het 
Museumregister. Het Museumregister is een register van museale instellingen die 
aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies 
van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Met de status van  
gecertificeerd museum hebben wij bij de museumvereniging dan ook direct de museumkaart 
aangevraagd, die met ingang van 1 januari 2020 geldig is voor bezoekers. Ook kan per 1 januari 
2020 nu worden betaald met de pinautomaat. 
 
Wij zijn blij te kunnen melden dat ons bestuur begin 2019 is versterkt met Rob Margry als 
algemeen bestuurslid. Zijn takenpakket is m.n. gericht op de herinrichting van onze vaste 
expositie, die eind 2019 dan ook qua uitvoering daadwerkelijk van start is gegaan. 2020 zal 
dus grotendeels in het teken staan van de herinrichting van onze vaste expositie met een 
verwachte heropening begin 2021. 
 
Alle ontwikkelingen en activiteiten binnen MUBO kunnen wij alleen 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 2019 aan.  
 
 
Maria A.E.G. Voets 
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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 2019 is het zesde jaar dat 
MUBO heeft gedraaid.  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019, 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 de bijna zes jaar dat MUBO nu open is voor publiek, is MUBO een vaste waarde in de 
Boxtelse samenleving geworden. Men weet ons te vinden. Er wordt dan ook veel 
georganiseerd als het gaat om wisselexposities, educatieprojecten, lezingen, workshops, 
rondleidingen en het ter beschikking stellen van onze publieksruimte aan derden. Voor de 
periode 2020-2023 staat professionalisering en kwaliteitsverbetering van de presentatie van 
wisselexposities en de vaste expositie op het programma. Na de realisatie van de vernieuwde 
receptie/balie, ontvangstruimte, museumwinkel en betere horecafaciliteiten, wordt de eind 
2019 gestarte herinrichting van onze vaste expositie in 2020 met volle vaart voortgezet. De 
heropening daarvan staat gepland voor begin 2021. 
 
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 maken. 
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.  
 

Onze eerste voorzitter Jan van Homelen 
spreekt het toegestroomde publiek toe tijdens 

de opening op 16 maart 2014 
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De vier eerdergenoemde collecties maken hiervan 
inmiddels onderdeel uit. De canon bestaat uit 49 
vensters, die dekking geven aan de belangrijkste 
gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken 
uit de geschiedenis van Boxtel.  
De canon van Boxtel is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met deskundigen van o.a. Heemkunde 
Boxtel. De Canon van Boxtel is te raadplegen op onze 
website www.muboboxtel.nl en gaat in 2020 ook 

onderdeel uitmaken van de landelijke website van regio-canons van Nederland 
(www.entoen.nu/nl/regiocanons). 
 
Herinrichting vaste expositie 
Eind 2019 is een daadwerkelijke start gemaakt met de herinrichting 
van de vast expositie. De eerste fase bestond uit het verplaatsen van 
objecten naar hun nieuwe plek in het museum (‘de carrousel’) conform 
het plan van aanpak, dat al eerder was opgesteld in samenwerking met 
de Reinwardt Academie uit Amsterdam. Tijdens die fase is door onze 
bouwploeg ook de door de gemeente Boxtel geschonken glazen deur 
geïnstalleerd als symbolische toegang tot de vaste expositie. De deur 
met opschrift ‘Gemeente Boxtel’ en de drie merletten uit het wapen 
van Boxtel is gebruikt in het gemeentehuis. Bij binnenkomst door de 
glazen deur krijgt het publiek direct zicht op een nieuw aangeschaft 
groot 55” touchscreen met daarop de Canon van Boxtel als eerste 
kennismaking met de Boxtelse geschiedenis. De herinrichtingsoperatie 
zal naar verwachting nog een jaar in beslag nemen. De heropening 
staat nu begin 2021 op het programma.  
 
Inventarisatie vaste collectie 
Ook in 2019 is men volop bezig geweest met het 
inventariseren, registreren en digitaliseren van alle 
museale objecten van MUBO. De collectiestukken uit de 
vaste expositie op zaal zijn nu allemaal geregistreerd. 
Een start is gemaakt met de objecten in depot. Dit 
betekent dat elk object zorgvuldige en uitvoering wordt 
beschreven en gefotografeerd. Belangrijkste doel is in 
beeld te krijgen van wat zich allemaal in de collectie van 
het museum bevindt, maar ook om het eenvoudiger te 
maken exposities samen te stellen met objecten uit de 
MUBO-collectie. Alle geïnventariseerde objecten  worden ook opgenomen in de Brabant 
Cloud, een digitale verzamelplaats voor het bewaren én delen van alle erfgoedinformatie van 
de provincie Noord-Brabant. De informatie wordt via Brabant Cloud voor iedereen 
toegankelijk gemaakt. Erfgoedinstellingen kunnen op deze manier ook objecten uit de 
collectie uitwisselen. 
 

 
Devotionalia uit de Gaudete collectie 

 
 
 
 
 
 

 
Een trotse bouwploeg 

voor de glazen  deur als 
toegang tot de vaste 

expositie 
 
 
 

Thema Oorlog en 
Vrede’ 

(beeldimpressie 
Reinwardt Academie) 

 

Werkplek met fotostudio Brabant Cloud 

http://www.muboboxtel.nl/
http://www.entoen.nu/nl/regiocanons
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Wisselexposities 
De wisselexposities vinden steeds plaats op de begane grond. In 
2019 zijn in totaal 5 wisselexposities te zien geweest: 
 
▪ Podium voor amateurkunst, kunstwerken van 22 Boxtelaren.  
▪ ‘De Diplomaat’, beelden en etsen van kunstenaar Henk Visch. 
▪ ‘De Witte Karavaan’, werk en leven van de Witte Zusters en 

Witte Paters in Afrika. 
▪ ‘Boxtel in de oorlogsjaren 1940-1944’. 
▪ ‘Licht-Kleur-Materie’, expositie van drie beeldende kunstenaars 

met sculpturen, schilderijen en keramiek. 
 
Educatieprojecten 
De vaste expositie leent zich vooral voor educatieprojecten voor basisscholen en middelbaar 

onderwijs. In 2019 hebben we opnieuw het door 
Erfgoed Brabant ontwikkelde project ‘Overgisteren’ 
gedraaid voor de groepen 1/2 van basisscholen in 
Boxtel e.o. Daarnaast zijn 2019 ook educatieprojecten 
georganiseerd voor de groepen 7 en 8 van het 
basisonderwijs tijdens lopende wisselexposities. Dat 
waren de wisselexpositie met beelden van kunstenaar 
Henk Visch en de wisselexpositie over Boxtel in de 
oorlogsjaren 1940-1944. Inclusief begeleiders hebben 
453 kinderen verdeeld over 13 bezoeken aan deze 
projecten  deelgenomen.  
 

Lezingen  
De publieksruimte is een uitgelezen locatie voor het houden 
van lezingen. We kunnen maximaal 60 bezoekers 
ontvangen. In 2019 hebben 11 lezingen plaatsgevonden,  
grotendeels gekoppeld 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 in 2020 weer navolging gaat krijgen.  
 
Rondleidingen 

Naast een aantal rondleidingen door de vaste expositie en 
rondleidingen op aanvraag, zijn in 2019 ook rondleidingen 
georganiseerd in het kader van de wisselexposities van 
beeldend kunstenaar Henk Visch en Boxtel in de 
oorlogsjaren 1940-1944. Bij elkaar hebben 58 bezoekers 
hiervan gebruik gemaakt. Naast onze eigen gidsen zijn er 
ook rondleidingen verzorgd door gastgidsen zoals de 
kunstenaars Henk Visch, Huub Thorissen en kunsthistorica 
Marja Reitsma-Vrijling. 

  

  
Henk Visch in gesprek met leerlingen uit 

groep 7 over zijn beeldende kunst 

 

  
Lezing WOII door Ernst Vos 

Rondlelding vaste expositie 
 

Rondleiding door vaste expositie 
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Gebruik ontvangstruimte 

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 
2019 is hiervan weer vele malen gebruik gemaakt zoals o.a. 

voor een vergadering van het Brabants Heem, de muziekcursussen van het Vrouwengilde 
Boxtel, bewonersbijeenkomst Baroniestraat e.o., workshop cultuur coördinatoren onderwijs 
Boxtel.  
 
Schenkingen en langdurige bruiklenen 
Ook in 2019 heeft MUBO vele waardevolle objecten verkregen via schenkingen en langdurige 
bruiklenen. Het zijn spontane giften van zowel particulieren als van verenigingen en 
stichtingen. Het geeft aan dat men MUBO ook op dit vlak weet te vinden en te waarderen. 
Hieronder een greep uit de verkregen objecten. 

 
▪ Koperen plaat van dokter Hoek en zijn zoon 
▪ Attributen uit de sigarennijverheid 
▪ Gevelplaats van Aloysiusschool in Boxtel 
▪ Glas in lood raam van het voormalig klooster Sint Charles in Boxtel 
▪ Glas in lood raam van het voormalig ziekenhuis Duinendaal in Boxtel 
▪ Houtskooltekening Pierre Janssen: Sint Petrus Basiliek met hondje op voorgrond 
▪ Karnton voor het maken van boter in melkfabriek 
▪ Originele veldschildersezel van Pierre Janssen 
▪ Diverse oorlogsattributen uit WOII 
▪ Olieverf schilderij Pierre Janssen: gezicht op de Petrus Basiliek in Boxtel 
▪ Origineel uniform van de Amerikaanse Airborne soldaat Mervin E. Stomberg 
▪ Manshoog gevelbeeld Sint Joseph van de voormalige Sint Joseph school op Duinendaal 
 

 
 

           
Karnton                                         Uniformjas Mervin Stomberg                           Glas in lood Si Charles  Gevelbeeld St. Joseph 

 

 

 
Publieksruimte voor 60 personen 
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DE ORGANISATIE   
 
Bestuur en commissies 
MUBO is een 100% vrijwilligersorganisatie. Op dit moment zijn inclusief bestuur en raad van 
toezicht ruim 50 vrijwilligers actief. Per 1 mei 2019 hebben we een vierde bestuurslid in de 
persoon van Rob Margry mogen verwelkomen. Rob zal vanuit het bestuur sturing geven aan 
de herinrichting van onze vaste expositie. Naast bestuur en Raad van Toezicht is de 
organisatiestructuur opgebouwd uit acht commissies, die inhoudelijk worden aangestuurd 
door een van de  bestuursleden. De commissies zijn (in willekeurige volgorde): 
 
▪ Receptie 
▪ Facilitair 
▪ PR & Communicatie 
▪ Schrijverscollectief (basis- en zaalteksten) 
▪ Educatie 
▪ Rondleidingen 
▪ Vaste expositie 
▪ Wisselexposities & Evenementen 
 
Vrijwilligers 
Het bestuur hecht eraan veel waardering uit te spreken aan alle vrijwilligers. Zonder hun grote 
inzet, enthousiasme en bereidheid voor elkaar in te springen zou MUBO niet zijn 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. 
 
In memoriam 
In 2019 hebben we ook afscheid moeten nemen van twee zeer gewaardeerde vrijwilligers. 
Dat zijn André Joosten en Theo Boelen. André heeft veel bijgedragen aan de bouwploeg en 
aan de commissie educatie. Theo Boelen maakte deel van de commissie PR & Communicatie 
en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van onze nieuwe website. 
 
Lustrumviering 
In maart 2019 bestond MUBO 5 jaar. We hebben dit 
lustrum gevierd met een open dag op zondag 17 maart 
met activiteiten en attracties voor jong en oud. En ook 
muziek, hapjes en drankjes ontbraken niet. De dag 
stond in het teken van oud Hollandse ambachten en 
spelletjes. Het publiek kon genieten van demonstraties 
van maken van sigaren, weven op oude weefgetouwen, 
rietvlechten, quilten en vendelzwaaien. De kinderen 
konden zich uitleven met speurtochten, blikgooien, 
sjoelen, keistampen, en kijken naar poppenkastspel. Dit 
alles werd aan elkaar gepraat door de historische figuur Hendrik Verhees. De druk bezochte 
dag eindigde met de uitslag van een prijsvraag en de uitreiking van de prijs, bestaande uit vier 
kaartjes voor de Efteling, gewonnen door de twee jongste deelnemers.  

De versierde ingang van MUBO 
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Vrijwilligersuitje 
Als dank en waardering voor alle inzet heeft het bestuur aan de lustrumviering ook een 
vrijwilligersuitje gekoppeld. Dat vond plaats op vrijdag 15 maart 2019 met dit keer een bezoek 
aan De Kleine Aarde in Boxtel. Na aankomst met gebak stond een presentatie op het 
programma over de geschiedenis van De Kleine Aarde met aansluitend een rondleiding over 

het terrein en aan de voedseltuin en het voedselbos 
(helaas in de regen). Daarna een gezellige borrel met 
een terugblik over de afgelopen vijf jaar en een 
vooruitblik naar de toekomst door onze secretaris 
Willem van Vossen. De avond werd afgesloten met 
een uitgebreid streekbuffet. Al met al een gezellig en 
geanimeerd samenzijn. We kijken al uit naar een 
volgend uitje. 
 

KENGETALLEN EN FEITEN 2019 
 

Onderstaand overzicht geeft een kwantitatief beeld van de gang van zaken in 2019. Ter 
vergelijking zijn ook de kengetallen meegenomen van voorgaande jaren. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat het jaar 2014 slechts een periode van 9,5 maanden betrof vanwege 
de opening van MUBO op 16 maart 2014. Daarnaast is het belangrijk te weten dat MUBO voor 
publiek regulier is geopend op alleen 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal bezoekers reguliere openingstijden 771 1933 555 896 1561 1242 

Aantal bezoekers lezingen 109 265 631 630 485 442 

Aantal bezoekers rondleidingen  161 38 44 71 74 58 

Aantal bezoekers cursussen 0 54 243 333 105 166 

Aantal bezoekers educatieprojecten (kinderen)  192 246 1584 844 143 453 

Aantal bezoekers overige activiteiten 13 67 183 128 236 240 

Totaal aantal bezoekers  1246 2603 3240 2902 2604 2601 

       

Aantal rondleidingen 15 6 4 3 10 11 

Aantal lezingen 8 6 15 11 10 11 

Aantal wisselexposities 5 7 9 6 6 5 

Aantal schoolbezoeken educatieprojecten 5 8 30 23 4 13 

Aantal cursussen 0 3 17 12 6 8 

Aantal publicaties in de media  38 97 159 133 117 132 

 
Het aantal bezoekers in 2019 is vergelijkbaar met dat van 2018. Daarbinnen zien we een 
verschuiving van minder reguliere bezoekers dat geheel wordt gecompenseerd door 
educatiebezoeken van scholen. Met name door georganiseerde educatiebezoeken voor 
kinderen bij de wisselexpositie van kunstenaar Henk Visch en de wisselexpositie over Boxtel 
in de oorlogsjaren 1940-1944.  
 
 

Rondleiding over De Kleine Aarde 
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PROGRAMMERING 2020/2021 

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag hebben wij onze programmering ingrijpend 
moet wijzigen in verband met de beperkingen in het kader van het corona-virus. Door sluiting 
van ons museum vanaf 15 maart tot in elk geval 1 juni 2020 hebben wij een wisselexpositie 
en een aantal lezingen moeten annuleren. Al eerder was besloten om het museum om het 
museum tijdens de zomermaanden te sluiten in verband met werkzaamheden voor de 
herinrichting van onze vaste expositie. Bij elkaar is MUBO in 2020 dan circa 4 maanden 
gesloten voor publiek. Dit resulteert in de volgende programmering van wisselexpositie voor 
2020 en deels 2021. 
 

Tot en met 4/2   Kunstexpositie Licht-Kleur-Materie van 3 beeldende kunstenaars 

15/02 tot en met 05/07 Schatkamer van MUBO (i.v.m. corona-virus inmiddels verlengd tot 5 juli 2020 
11/07 tot en met 23/08 Zomersluiting i.v.m. herinrichting vaste expositie 

29/08 tot en met 01/11 Kunstexpositie 13 kunstenaars n.a.v. 100 jaar Algemeen Kunstenaars Verbond 

14/11 tot en met 31/01 Geschiedenis van 100 jaar De La Salle in Boxtel 

 
Daarnaast staan voor 2020 de volgende activiteiten op het programma.  
 

januari t/m december 6 cursussen muziek van het Vrouwengilde Boxtel 

19 januari Lezing ‘Kunst, Strijd…. en Berusting’  

24 januari Educatieproject ‘Overgisteren’ 

29 januari Educatieproject ‘Overgisteren’ 

9 februari Lezing ‘Drieluik Zee’ 

19 februari Lezing Vrouwengild over Privacy wetgeving 

4 maart Educatieproject ‘Overgisteren’ 

8 maart Lezing ‘De Roem van Boxtel’ 

20 september Lezing ‘Werken met passie en vuur’ en ‘God, mijn moeder’ 

25 oktober Lezing ‘Weerspiegelingen’ en ‘De vier elementen’ 

 
Als gevolg van de huidige situatie met het corona-virus is MUBO gesloten sinds 14 maart 2020. 
De verwachting is dat we pas weer einde zomer volop in bedrijf kunnen zijn al dan niet met 
de dan geldende protocollen in het kader van de exit-strategie. In afwachting daarvan zullen 
nog aanvullende activiteiten worden geprogrammeerd m.n. in de tweede helft van 2020. 
 
CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP 
 
Naast onze culturele en maatschappelijke visie, 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 meerdere 
financieringsbronnen. Naast de klassieke inkomsten uit entreegelden, wordt ook ingezet op 
intensivering en uitbreiding van inkomsten uit: 
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▪ Exploitatie van diensten (bijv. zaalverhuur) 
▪ Sponsoring en cofinanciering door ondernemers, winkeliers en bedrijfsleven 
▪ Donaties particulieren 
▪ Crowdfunding van projecten 
▪ Museumwinkel 
▪ Mecenaten 
▪ Subsidiefondsen 
 
Ook in 2019 zijn de nodige inspanningen gedaan. Ten behoeve van de financiering van de 
herinrichting van de vaste expositie en de presentatie van wisselexposities, zijn diverse 
landelijke subsidiefondsen aangeschreven. Dat heeft in 2019  geleid tot concrete toezeggingen 
en beschikkingen van subsidiefondsen. Ook heeft de gemeente Boxtel projectsubsidies 
verleend voor de wisselexposities van beeldend kunstenaar Henk Visch en de expositie ‘Boxtel 
in de oorlogsjaren 1940-1944’.  
 
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 een culturele ANBI 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.  
 
MUSEUMREGISTER NEDERLAND EN MUSEUMKAART 
 
Na een intensieve voorbereidingsperiode is MUBO per 8 oktober 2019 door 
de Stichting Museumregister Nederland officieel geregistreerd in het 
Museumregister. Het Museumregister is een register van museale 
instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief 
hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn 
samengevat in de Museumnorm. Met de status van  gecertificeerd museum 
hebben wij bij de museumvereniging ook de museumkaart aangevraagd. Dat betekent dat de 
museumkaart per 1 januari 2020 geldig is en onze bezoekers op vertoon van de kaart gratis 
toegang hebben tot de vaste expositie en de wisselexposities. Ook kan per 1 januari 2020 
worden betaald met de pinautomaat. 
 
FINANCIEN 
 
Exploitatiebegroting 2019 
In bijlage 1 vindt u de exploitatiebegroting over 2019 met begrote en gerealiseerde 
inkomsten en uitgaven. De belangrijkste posten zijn in onderstaande tabel samengevat.  

http://www.muboboxtel.nl/
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Inkomsten (in €) Uitgaven (in €) 

Gemeentelijke subsidie 7.613 Personeelskosten 1.962 

Sponsoring/giften/vrienden van MUBO 17.163 Organisatiekosten 2.781 

Entreegelden bezoekers exposities 2.486 Huisvestingskosten 3.920 

Entreegelden bezoekers lezingen 1.555 Museale kosten 8.164 

Vergoedingen educatieprojecten 268 Reserveringen (incl. afschrijving) 5.700 

Workshops en rondleidingen 558 Afdracht museumwinkel 219 

Museumwinkel 445 Batig saldo 6.791 

Horeca 1.538 Horeca 2.107 

Overig 18   

Totaal 31.644 Totaal 31.644 

 
Op verzoek van beeldend kunstenaar Henk Visch hadden de bezoekers gratis toegang tot zijn 
expositie, wat natuurlijk een derving van inkomsten uit entreegelden tot gevolg had. Dat is 
overigens weer gecompenseerd door verkregen projectsubsidie van de gemeente Boxtel 
hiervoor. Daarnaast heeft de gemeente Boxtel ook projectsubsidie verleend voor de expositie 
‘Boxtel in de oorlogsjaren 1940-1944’. Dat verklaart de hoogte van het bedrag aan inkomsten 
uit sponsoring/giften/vrienden van MUBO.  
 
Investeringen 2019 
In bijlage 2 vindt u de investeringsbegroting over 2019 met begrote en gerealiseerde 
inkomsten en uitgaven. De totale investeringen in 2019 bedroegen € 9.047,--. Ze zijn met 
name besteed aan de aanschaf van een groot touchscreen van 55” in het kader van de 
herinrichting van onze vaste expositie, de aanschaf van een digitaal informatiescherm in de 
ontvangstruimte en een laptop voor de receptie. 
 
Balans  
De balans van activa en passiva per 31 december 2019 is bijgevoegd als bijlage 3. Hieruit blijkt 
dat er voldoende liquide middelen zijn gereserveerd om de voorgenomen herinrichting van 
de vaste expositie in 2020 (zie hierna) te kunnen financieren. 
 
Exploitatiebegroting 2020 (*) 
De exploitatiebegroting (bijlage 4) is behoudend opgesteld op basis van het uitgaven- en 
inkomstenpatroon van 2019 en voorgaande jaren. Hierbij is vooralsnog geen rekening 
gehouden met mogelijke inkomsten uit gemeentelijke projectsubsidies. De verwachting is wel 
dat een toename van bezoekersaantallen een stijging van inkomsten teweegbrengt ten 
opzichte van 2019.  
 
Investeringsbegroting 2020 (*) 
De voorgenomen investeringen (bijlage 5) concentreren zich in 2020 met name op de 
herinrichting van de vaste expositie. Dankzij toegezegde beschikkingen van subsidiefondsen 
en donaties van bedrijven kon eind 2019 de begroting en dekkingsplan van herinrichting vaste 
expositie definitief worden vastgesteld. De verwachting is dat de herinrichting van de vaste 
expositie begin 2021 zijn beslag heeft gekregen en de heropening ervan dan kan plaatsvinden. 
 
---------------------------------------- 
(*) Bij het opstellen van de exploitatie- en investeringsbegroting 2020 is geen rekening met de gevolgen en effecten van de 
huidige corona-crisis. 
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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 ruim 5 jaar en velen hebben het museum 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 stabiele lijn laten zien.  
 
Op basis van de ervaringen tot nu toe mag worden geconcludeerd dat 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 jaar 2020 zal in het teken staan van verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering 
van het museum onder het motto ‘van opbouw naar uitbouw’. De herinrichting van onze vaste 
expositie is eind 2019 van start gegaan en zal begin 2021 zijn beslag krijgen met een 
heropening.  
 
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.   

 
-- 0 --  
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Bijlage 1 Exploitatiebegroting 2019, begroot en gerealiseerd 
 

 
  

 Exploitatiebegroting 2019  stand per 31-12-2019

                 INKOMSTEN 2019 begroot realisatie              itgaven 2014      UITGAVEN 2019 begroot realisatie

A Vaste subsidies & bijdragen D Vrijwilligerskosten

A1 Gem. subsidie 7.700,00€        7.613,00€        D1 Kosten vrijwill igers 2.500,00€        1.939,71€        

A2 Vrienden v MUBO 600,00€           605,00€           D2 Cursussen 100,00€           -€                  

A3 Donaties/sponsoring/proj.sub. 5.000,00€        16.557,93€     D3 Reis- en verblijfkosten 330,00€           22,42€             

 

B Museale inkomsten

B1 Bezoekers regulier 3.500,00€        2.486,00€        E Organisatiekosten

B2 Bezoekers lezingen 1.800,00€        1.555,00€        E1 Alg. en Best. Kosten 275,00€           89,48€             

B3 Bezoekers rondleidingen 500,00€           318,00€           E2 Bankkosten 275,00€           227,40€           

B4 Bezoekers workshop/cursus ea 700,00€           240,00€           E3 Porti & Postbuskosten 500,00€           455,08€           

B5 Horeca: bezoekers regulier 400,00€           511,25€           E4 Telefoon- en internetkosten 1.100,00€        1.610,11€        

B6 Horeca:lezingen 600,00€           414,60€           E5 Kantoorartikelen 400,00€           397,93€           

B7 Horeca: rondleidingen 300,00€           146,50€           E6 Representatiekosten 250,00€           -€                  

B8 Horeca: workshop/cursus 350,00€           466,00€           E7 Overige org. kosten 250,00€           0,01€                

B9 Verkoop giftshop 500,00€           444,70€           

B10 Educatieprojecten 900,00€           268,50€           

B11 Terugstorting voorschotten 25,00€             16,05€             

B12 Rente 5,00€                2,16€                F Huisvestingskosten

F1 Beveiliging 700,00€           574,91€           

F2 Kosten schoonmaak 1.450,00€        1.165,84€        

F3 Gas, elektra, water -€                  -€                  

F4 Verzekeringen 1.100,00€        1.967,61€        

F5 Kosten Onderh. en inrichting 1.000,00€        157,58€           

F6 Kosten audi-visu & comp.app. 550,00€           54,85€             

F7 Horeca-artikelen 1.800,00€        2.107,05€        

G Museale kosten

G1 Educatieve projecten 250,00€           10,00€             

G2 Prom.art/broch/drukwerk 1.000,00€        2.626,38€        

G3 Afdracht giftshop 350,00€           219,15€           

G4 Collectiebeheer 900,00€           629,15€           

G5 Publ.act/wisseltentoonst 1.600,00€        4.313,54€        

G6 Overige  museale kosten 500,00€           584,70€           

H Reservering Afschrijvingen

H1 Reservering Afschr.kosten:

> meubilair 1.500,00€        1.500,00€        

> audio-vis. + comp.app 800,00€           800,00€           

> huish.apparatuur 500,00€           500,00€           

> museumattributen 950,00€           950,00€           

> overige inventaris 950,00€           950,00€           

H2 Toevoeging alg. reserve 1.000,00€        1.000,00€        

Batig saldo 6.791,79€        

Totaal 22.880,00€     31.644,69€     Totaal 22.880,00€     31.644,69€     
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Bijlage 2 Investeringsbegroting 2019, begroot en gerealiseerd 
 

 
 
 
 
 
 

     INKOMSTEN 2019 begroot realisatie              itgaven 2014      UITGAVEN 2019 begroot realisatie

Uit reservering meubilair 1.000,00€           500,00€           digitaal scherm ontvangstruimte 650,00€             508,90€           

Uit reservering audio-comp.app 1.500,00€           1.200,00€        pc tbv dig. scherm ontvangstruimte 700,00€             700,00€           

Uit reservering museumattributen 2.500,00€           2.500,00€        software-pakket tbv dig. scherm 150,00€             152,24€           

Uit reservering overige inventaris 4.000,00€           3.000,00€        

Uit res.geoorm. museale schenkingen 1.000,00€           847,18€           Herinrichting vaste expositie

Uit alg. bestemmingsreserve 500,00€              1ste verdieping

Uit reservering herinrichting museum 28.700,00€        1.000,00€        wijk Boxtel 5.500,00€          548,00€           

Pr. Bernhard Cultuurfonds* 2.000,00€           wijk belangrijke Boxtelaren 1.500,00€          

Waardering inzet vrijw. á € 20 p/u 30.000,00€        wijk godsdienst 5.000,00€          

wijk gebouwen 8.000,00€          

2de verdieping

wijk onderwijs en zorg 9.000,00€          

wijk verenigingen 3.000,00€          

wijk nijverheid en industrie 10.000,00€       

 wijk oorlog en vrede 9.000,00€          41,89€             

wijk 'moderne' kunst 2.500,00€          

 

Opbouwen trappenhuis en lift 3.000,00€          

Samenstelling audiotour 2.000,00€          

 

Audio-visuele hulpmiddelen 6.000,00€          6.001,60€        

Projectondersteuning: Ristore BV 844,00€             

  > Ristore BV

Overige onvoorziene uitgaven: 4.356,00€          

  > Raadsaam Erfgoed: advies herinr. 1.034,55€        

  >  bouwpoeg 60,00€             

* is subsidiebedrag toegezegd op declaratiebasis

Totaal 71.200,00€        9.047,18€        Totaal 71.200,00€       9.047,18€        
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Bijlage 3 Balans vaste en passieve activa per 31 december 2019 
 

 
 

  

Vaste activa 31-12-2018 31-12-2019 Passiva 31-12-2018 31-12-2019

A Materiële vast activa in euro    +  /   - in euro A Eigen vermogen in euro    +  /   - in euro

A1 Meubilair 42072,60 1515,20- 40557,40 A1 Algemene reserve 83522,82 1356,53- 82166,29

A2 Audio-visu- & comp.app 5430,20 6070,25+ 11500,45

A3 Huish. App & serviesgoed 4194,00 510,50- 3683,50 B Bestemmingsreserve:

A4 Museumattributen 8896,35 724,75- 8171,60 B1 Meubilair 2040,70 1000+ 3040,70

A5 Overige inventaris 19188,27 934,93- 18253,34 B2 Audio-visu- & comp.app 1755,50 400- 1355,50

82166,29 B3 Huish.app & serviesgoed 758,00 500+ 1258,00

  B4 Museumattributen 2960,35 1550- 1410,35

B5 Overige inventaris 4589,86 2050- 2539,86

Vlottende activa   B6 alg. bestem. reserving 1334,49 1000+ 2334,49

B Voorraden 11938,90

B1 Voorraden giftshop 4918,60 1589,10- 3329,50

C Geoormerkte reserve:

C1 museale schenkingen 2587,36 847,18- 1740,18

C2 herinrichtingskosten 28713,85 1000- 27713,85

29454,03

C Vorderingen 0,00

D Vrij besteedbare middelen

D1 Vrij besteedbare middelen 2072,73 10127,66+ 12200,39

E Schulden op termijn 0,00

D Bankrekeningen

D1 Rekening courant 6251,59 3450,07+ 9701,66

D2 Spaarrekening 40500,00 2,16+ 40502,16

D3 Kasgeld 61,25 1,25- 60,00

46812,84 50263,82

Totaal 135759,61 135759,61

A Bank: A Bank:

A1 Betaalrekening 1-1-2019 6251,59 A1 Betaalrekening 31-12-2019 9701,66

A2 Spaarrekening 1-1-2019 40500,00 A2 Spaarrekening 31-12-2019 40502,16

B Kasgeld: B Kasgeld 

B1 Kasgeld 1-1-2019 61,25 B1 Kasgeld 31-12-2019 60,00

toename saldo 31-12-2019 3450,98

50263,82 50263,82
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Bijlage 4 Exploitatiebegroting 2020 
 

 

                 INKOMSTEN 2020 begroot realisatie              itgaven 2014      UITGAVEN 2020 begroot realisatie

A Vaste subsidies & bijdragen D Vrijwilligerskosten

A1 Gem. subsidie 7.600,00€        D1 Kosten vrijwill igers 1.000,00€        

A2 Vrienden v MUBO 700,00€           D2 Cursussen 100,00€           

A3 Donaties/sponsoring/proj.sub. 4.000,00€        D3 Reis- en verblijfkosten 150,00€           

 

B Museale inkomsten

B1 Bezoekers regulier 4.200,00€        E Organisatiekosten

B2 Bezoekers lezingen 1.800,00€        E1 Alg. en Best. Kosten 500,00€           

B3 Bezoekers rondleidingen 400,00€           E2 Bankkosten 600,00€           

B4 Bezoekers workshop/cursus ea 500,00€           E3 Porti & Postbuskosten 500,00€           

B5 Horeca-inkomsten 1.800,00€        E4 Telefoon- en internetkosten 1.500,00€        

B6 Verkoop giftshop 420,00€           E5 Kantoorartikelen 400,00€           

B7 Educatieprojecten 400,00€           E6 Representatiekosten 100,00€           

B8 Terugstorting voorschotten 25,00€             E7 Overige org. kosten 200,00€           

B9 Rente 5,00€                

F Huisvestingskosten

F1 Beveiliging 700,00€           

F2 Kosten schoonmaak 1.400,00€        

F3 Gas, elektra, water -€                  

F4 Verzekeringen 1.300,00€        

F5 Kosten Onderh. en inrichting 400,00€           

F6 Kosten audi-visu & comp.app. 300,00€           

F7 Horeca-artikelen 2.000,00€        

G Museale kosten

G1 Educatieve projecten 150,00€           

G2 Prom.art/broch/drukwerk 1.000,00€        

G3 Afdracht giftshop 250,00€           

G4 Collectiebeheer 750,00€           

G5 Publ.act/wisseltentoonst 1.250,00€        

G6 Overige  museale kosten 1.000,00€        

H Reservering Afschrijvingen

H1 Reservering Afschr.kosten:

> meubilair 2.400,00€        

> audio-vis. + comp.app 1.500,00€        

> huish.apparatuur 500,00€           

> museumattributen 900,00€           

H2 Toevoeging alg. reserve 1.000,00€        

Totaal 21.850,00€     -€                  Totaal 21.850,00€     -€                  
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Bijlage 5 Investeringsbegroting 2020 
 

 
 
 
 

                 INKOMSTEN 2020 begroot realisatie              itgaven 2014      UITGAVEN 2020 begroot realisatie

Uit: reservering meubilair 2.000,00€           Herinrichting vaste expositie

Uit: reservering audio-comp.app 1.000,00€           1ste verdieping

Uit: reservering museumattributen 1.000,00€           wijk Boxtel 3.000,00€          

Uit: reservering overige inventaris 2.000,00€           wijk belangrijke Boxtelaren 1.000,00€          

Uit: res.geoorm. museale schenkingen 1.500,00€           wijk godsdienst 3.000,00€          

Uit: alg. bestemmingsreserve 2.000,00€           wijk gebouwen 5.000,00€          

Uit: reservering herinrichting museum 27.700,00€        

Uit: Vrij besteedbare middelen 1.300,00€           2de verdieping

Pr. Bernhard Cultuurfonds* 2.000,00€           wijk onderwijs en zorg 6.000,00€          

wijk verenigingen 2.000,00€          

wijk nijverheid en industrie 6.000,00€          

wijk oorlog en vrede 5.500,00€          

wijk 'moderne' kunst 1.500,00€          

Opbouwen trappenhuis en lift 2.000,00€          

 

Samenstelling audiotour 2.000,00€          

 

Audio-visuele hulpmiddelen 2.000,00€          

Overige onvoorziene uitgaven: 1.500,00€          

 

* is subsidiebedrag toegezegd op declaratiebasis

Totaal 40.500,00€        -€                  Totaal 40.500,00€       -€                  


