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Museumregistratie en Museumkaart 
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status van geregistreerd museum is sinds 1 januari 2020 ook de museumkaart geldig  

ANBI status  
Museum Boxtel is sinds 1 januari 2016 door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI 
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aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie onze website voor meer informatie. 
 
Bestuur Stichting Museum Boxtel 
Willem van Vossen, voorzitter 
Hans van Dijk, penningmeester 
Rob Margry, secretaris  
Cees Meijs, algemeen bestuurslid  
 
Raad van Toezicht Stichting Museum Boxtel 
Jan van Homelen 
Hanneke van der Eerden 
Maria Voets  
Ton Jonkers  
 

 

 
Publicatiedatum mei 2022 

  



 

Jaarverslag 2021 3 

 
 
VAN DE VOORZITTER 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021. Een verslag wat u op de hoogte brengt  van de activiteiten 
die door MUBO in het afgelopen jaar zijn ondernomen en hoe het ons is vergaan tijdens het 
tweede jaar van de coronacrisis. Daarnaast willen we u graag meenemen in de plannen voor 
de toekomst.  
 
Het jaar 2021 is overschaduwd geweest door de coronacrisis. Mede om programmatische 
redenen  hebben we de deuren pas op  11 september 2021 weer kunnen openen voor het 
publiek en daarna weer wegens corona weer moeten sluiten op 18 december 2021. Al met 
al zijn wij slechts 14 weken open geweest voor publiek  en hebben we onze programmering 
meermalen moeten aanpassen. Het gevolg was een grote daling van bezoekersaantallen en 
daarmee het gemis aan inkomsten. Toch hebben wij ons hoofd boven water kunnen houden 
met verkregen subsidies voor inkomstenderving van het Kickstart Cultuurfonds, van de 
gemeente Boxtel en van de Stichting Museumkaart.  
 
Ondanks de verplichte sluiting hebben we niet stil gezeten. Door talloze vrijwilligers is, waar 
mogelijk binnen de geldende corona-maatregelen, veel werk verzet voor de herinrichting 
van onze vaste expositie. Ook de eerste helft van 2021 heeft nog grotendeels in het teken 
staan van de herinrichting van onze vaste expositie.   
 
Op zaterdag 11 september is de geheel vernieuwde en ingerichte vaste expositie van ons 
museum geopend voor het publiek. Pas in 2022 zijn, na het opheffen van de corona-
maatregelen, de rondleidingen op de vaste expositie weer hervat. Deze rondleidingen zijn 
inhoudelijk gebaseerd op de door MUBO ontwikkelde Canon van Boxtel.  
 
Onze toekomstplannen zijn nu gericht op de verdere ontwikkeling  van educatieprojecten 
voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en op de verbetering van zowel fysieke 
als digitale opslag en beheer van onze vaste collectie. 
 
Op 1 januari 2021 is Cees Meijs toegetreden tot ons bestuur als algemeen bestuurslid. Zijn 
takenpakket is gericht op de zorg en het beheer van onze huisvesting en het beheer van 
onze collectie. 
 
Alle ontwikkelingen en activiteiten binnen MUBO kunnen wij alleen realiseren dankzij de 
enorme inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers. Wij zijn dankbaar dat zij ons ook in 
coronatijd trouw zijn gebleven. Zij dragen ons museum een warm hart toe en hierdoor heeft 
het bestuur alle vertrouwen in het realiseren van onze toekomstplannen. We laten ons door 
corona niet uit het veld slaan!  
 
Namens het MUBO-bestuur bied ik u met veel genoegen het jaarverslag over 2021 aan.  
 
Willem J. van Vossen 
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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 2021 is het achtste  
jaar dat MUBO heeft gedraaid.  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021, 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.  
 
Het jaar 2021 is nog steeds overschaduwd door de heersende coronacrisis. Tot 11 
september is MUBO gesloten geweest en ook de twee laatste weken van december moesten 
we weer verplicht sluiten.  Uiteindelijk zijn wij slechts 14 weken open geweest voor publiek, 
waarin we nog te maken hadden met beperkende coronamaatregelen. Deze zijn pas eind 
februari 2022 geheel opgeheven. Desondanks is MUBO een vaste waarde in de Boxtelse 
samenleving gebleven. Men weet ons te vinden. Er wordt veel georganiseerd als het gaat om 
wisselexposities, educatieprojecten, lezingen, workshops, rondleidingen en het ter 
beschikking stellen van onze publieksruimte aan derden. In de komende jaren staat verdere 
professionalisering en kwaliteitsverbetering van de presentatie van wisselexposities en de 
vaste expositie op het programma. Ondanks de verplichte sluiting is achter de schermen veel 
werk verricht voor de vernieuwing en herinrichting van onze vaste expositie. In september 
heeft hiervan de opening, met inachtneming van de op dat moment geldende corona-
maatregelen, kunnen plaatsvinden. Wegens die maatregelen waren daarbij alleen de MUBO-
vrijwilligers uitgenodigd.  
 
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  

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

de opening op 16 maart 2014 
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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.  

 
De vier eerdergenoemde collecties maken hiervan nu 
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 maakt sinds 2021 ook onderdeel uit 
van de landelijke website van regio-canons van Nederland 
(www.entoen.nu/nl/regiocanons). 
 

Herinrichting vaste expositie 
Eind 2019 is al een start gemaakt met de herinrichting 
van de vaste 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. Voor een duidelijke 
presentatie is de canon van Boxtel geclusterd in negen 
thema’s, waaraan de 49 vensters zijn toebedeeld. De 
negen thema’s zijn nijverheid & industrie, kunst, 
onderwijs & zorg, oorlog & vrede, Boxtel aan de Dommel, 
gebouwen, verenigingsleven, markante Boxtelaren en 
religie. Bij binnenkomst op de eerste verdieping krijgt het 
publiek direct zicht op een groot 55” aanraak scherm met daarop de Canon van Boxtel als 
eerste kennismaking met de Boxtelse geschiedenis. Daarop staat ook waar welk thema op 
zaal is te vinden. Elk thema heeft op zaal weer zijn eigen aanraakscherm, waarmee de 
bezoeker informatie in beeld en geluid over dat thema kan oproepen en bekijken. De 
heropening heeft in september 2021 plaatsgevonden.  
 
Inventarisatie vaste collectie 

Ook in 2021 is men volop bezig geweest met het 
inventariseren, registreren en digitaliseren van alle 
museale objecten van MUBO. Na de registratie van de 
collectiestukken op zaal, zijn we nu bezig met de 
objecten in het depot. Belangrijkste doel is overzicht 
van onze collectiestukken. Alle geregistreerde 
objecten  worden opgenomen in de Brabant Cloud, 
een digitale verzamelplaats voor het bewaren én delen 
van erfgoedinformatie in de provincie Noord-Brabant. 

 
Uithangbord voormalig museum 

Piet Dorenbosch 
 
 
 
 
 
 

 
 

Overzicht vaste expositie eerste 
verdieping met groot aanraak scherm 

waarop de Canon van Boxtel 

 
Werkplek met fotostudio Brabant Cloud 

http://www.muboboxtel.nl/
http://www.entoen.nu/nl/regiocanons
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De informatie wordt via Brabant Cloud voor iedereen toegankelijk gemaakt. 
Erfgoedinstellingen kunnen op deze manier ook objecten uit hun collecties uitwisselen. 
 
Wisselexposities 
Door de coronacrisis zijn in 2021 slechts 2 wisselexposities ingericht en te zien geweest: 
 
▪ ‘Pelgrimage’, van het kunstenaarsechtpaar Annelies 

van Rijn en Stephan van den Thillart. Kunstwerken 
gebaseerd op indrukken die zijn hebben opgedaan 
tijdens hun voettocht van 7000 km van Nederland 
naar Zuid Europa en terug.  

▪ ‘Klooster Elisabethsdal, Zusters Clarissen in Boxtel, 
1468-1717’. De expositie is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met de Zusters Clarissen in 
Megen en Heemkunde Boxtel. De expositie loopt 
parallel aan de presentatie van het gelijknamige boek 
over de Clarissen, geschreven door de in 2020 
overleden pater Hans de Visser.   

 
Educatieprojecten 

De vaste expositie leent zich vooral voor 
educatieprojecten voor het basis- en voortgezet  
onderwijs. Zo is er het door Erfgoed Brabant 
ontwikkelde project ‘Overgisteren’ voor de groepen 
1/2 van het basisonderwijs. Wegens corona hebben 
we in 2021 geen kinderen kunnen ontvangen. Wel 
zijn we  gestart met het ontwikkelen en promoten 
van een educatieproject over Boxtel in de 
oorlogsjaren 1940-1944 voor de groepen 7/8 uit het 

basisonderwijs. Met het pilotbezoek van de groepen 7 en 8 van de Molenwijkschool is een 
promotiefilm gemaakt, waarin de mogelijkheden binnen educatie WO II bij Mubo worden 
getoond. Scholen hebben daarop al enthousiast gereageerd en belangstelling getoond voor 
een schoolbezoek aan MUBO als onderdeel in hun lespakket. 
 
Lezingen  
De publieksruimte is een uitgelezen locatie voor het houden van lezingen voor een publiek 
van maximaal 60 bezoekers in normale omstandigheden. In 2021 hebben we 3 lezingen 
kunnen organiseren, met een beperkt aantal bezoekers vanwege de coronamaatregelen. 
Deze lezingen waren allemaal gerelateerd aan de lopende wisselexposities. De lezingen 
vinden altijd plaats op een zondag van 11.15-13.00 uur.  
 
Rondleidingen 
Inclusief de rondleidingen door het kunstenaarsechtpaar Annelies van Rijn en Stephan van 
den Thillart bij de wisselexpositie ‘Pelgrimage’ hebben er in 2021 slechts 2 rondleidingen 
plaatsgevonden.  

 

 
 

Impressie van de expositie 
‘Pelgrimage’ 

 
Pilot  educatieproject WOII 
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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, een 
vast projectiescherm en een geluidsinstallatie van goede 
kwaliteit beschikbaar. Voorwaarde voor gebruik is dat de 
activiteit gerelateerd kan worden aan geschiedenis, kunst 
en cultuur. In 2021 is hiervan door corona in beperkte 
mate gebruik gemaakt zoals voor muziekcursussen, 
fotoclub Boxtel en vergaderingen van het Vrouwengilde 
Boxtel.  
 
Schenkingen en langdurige bruiklenen 
Ook in 2021 heeft MUBO vele waardevolle objecten verkregen via schenkingen en 
langdurige bruiklenen. Het zijn spontane giften van zowel particulieren als 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. 

 
▪ Pentekening van het protestantse kerkje Boxtel 
▪ Protestantse kinderbijbel voor jonge kinderen 
▪ Liedboek ‘wie zingt er mee’, uitgegeven door Neederlandsche Zondagschool Vereeniging 
▪ Hostiedoosje, bel, hoed en stola, gebruikt door kapelaan Toon Verbruggen 
▪ Oorspronkelijke Blauwdrukken van het Ursula gebouw 
▪ Schedel, in de jaren 60 opgegraven in de Sint Petrus Basiliek. 
▪ Originele Franse assignaten (hypotheekobligaties), uitgegeven in de Bataafse Republiek 
▪ Archeologische bodemvondsten (eind zestiger jaren) van kasteel Stapelen in Boxtel 
 

 
 
 
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 januari 2021 hebben we een nieuw bestuurslid in 
de persoon van Cees Meijs mogen verwelkomen. Naast bestuur en Raad van Toezicht is de 

         

 Liedboek zondagschool      Assignaat Bataafse Republiek                 Hostiedoosje                       Bodemvondsten Stapelen 
 

 
 

Bijeenkomst vrijwilligers ter 
gelegenheid van heropening vaste 

expositie ‘De geschiedenis van Boxtel’ 
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organisatiestructuur opgebouwd uit acht commissies, die inhoudelijk worden aangestuurd 
door een van de  bestuursleden. De commissies zijn (in willekeurige volgorde): 
 
▪ Receptie 
▪ Facilitair / bouwploeg 
▪ PR & Communicatie 
▪ Schrijverscollectief  
▪ Educatie 
▪ Rondleidingen 
▪ Vaste expositie 
▪ Wisselexposities & Evenementen 
 
Vrijwilligers 
Het bestuur hecht eraan veel waardering uit te spreken aan alle vrijwilligers. Zonder hun 
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 tegemoet ziet. 
 
KENGETALLEN EN FEITEN 2021 

 

Onderstaand overzicht geeft een kwantitatief beeld van de gang van zaken in 2021. 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 is geopend op alleen zaterdag en zondag van 13-17 uur. Educatiebezoeken van 
scholen, cursussen en sommige andere activiteiten hebben plaatsgevonden op werkdagen. 
MUBO is door corona maar 14 weken open geweest. Daardoor zijn de bezoekersaantallen 
fors lager dan in voorgaande jaren en kan 2021 evenals 2020 niet als een representatief jaar 
worden gezien.  Dat zal ook het geval zijn voor 2022. Op het moment van schrijven van dit 
jaarverslag is al duidelijk dat MUBO in 2022 ook gesloten is geweest in de maand januari 
door corona.  Hopelijk blijven deze corona-sluitingen ons bespaard in de rest van 2022. 
 
Activiteit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 
Aantal bezoekers reguliere openingstijden 771 1933 555 896 1561 1242 391 241 
Aantal bezoekers lezingen 109 265 631 630 485 442 266 98 
Aantal bezoekers rondleidingen 161 38 44 71 74 58 23 37 
Aantal bezoekers cursussen 0 54 243 333 105 166 65 49 
Aantal kinderen educatieprojecten 192 246 1584 844 143 453 61 24 
Aantal bezoekers overige activiteiten 13 67 183 128 236 240 42 23 
Totaal aantal bezoekers 1246 2603 3240 2902 2604 2601 848 472 
                  
Aantal rondleidingen 15 6 4 3 10 11 2 2 
Aantal lezingen 8 6 15 11 10 11 7 3 
Aantal wisselexposities 5 7 9 6 6 5 3 2 
Aantal schoolbezoeken educatieprojecten 5 8 30 23 4 13 9 1 
Aantal cursussen 0 3 17 12 6 8 2 3 
Aantal publicaties in de media 38 97 159 133 117 132 67 24 

       *  Geen representatieve jaren door verplichte corona sluitingen 
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PROGRAMMERING 2022/2023 

Wisselexposities 
 
            tot en met 13/03/22 Expositie ‘550 jaar Zusters Clarissen’ 

02/04 tot en met 17/07/22 Expositie ‘Historie van Esch, de glimlach van Brabant’ 

23/07 tot en met 04/09/22 Jaarlijkse zomersluiting 2022 /  schoolvakantie Zuid-Nederland 

10/09 tot en met 13/11/22 Ode aan voormalig Historisch museum Piet Dorenbosch 

26/11 tot en met 29/01/23 Podium  voor amateurkunst 

11/02 tot en met 16/04/23  Expositie  kunstenaarsfamilie Pierre van Amelsvoort 

29/04 tot en met 09/07/23 Historie en toekomst van De Kleine Aarde 

15/07 tot en met 27/08/23 Jaarlijkse zomersluiting 2023 / schoolvakantie Zuid-Nederland 

 
Activiteiten  
 
januari t/m maart 2022  3 cursussen muziek van het Vrouwengilde Boxtel 

13 februari 2022 Lezing ‘Zusters Clarissen’ door Guus Bekooy 

20 maart 2022 Presentatie cultureel drieluik ‘TIJD’ door Marja Reitsma  

9 april en 21 mei 2022 Wandeling Mubo – Esch en terug 

24 april 2022 Lezing ‘Rijksveldwachter Esch’ door Ruud van Nooijen 

10 juli 2022 Lezing ‘Romeinse opgravingen Esch’ door Dirk Paagman 

Maart en Juli 2022 Educatieprogramma ‘Overgisteren’ Vorsenpoel en Angelaschool  

25 september 2022 Lezing Jos Dekkers over kapittels in Boxtel en De Meierij 

November 2022 5 cursusdagen over Kunst in de Islamitische wereld 

Okt/nov/dec 2022  3x cursus Muziek van het Vrouwengilde Boxtel 

2022/2023 Educatieprogramma ‘WO II Boxtel’ (groepen, 7 & 8) 

 
 
CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP 
 
Het bestuur heeft 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. Naast 
entreegelden hoort hierbij ook het aanboren van meerdere financieringsbronnen, zoals: 
 
▪ Exploitatie van diensten (bijv. zaalverhuur) 
▪ Sponsoring en cofinanciering door ondernemers, winkeliers en bedrijfsleven 
▪ Donaties particulieren 
▪ Museumwinkel 
▪ Mecenaten 
▪ Subsidiefondsen 

 
In 2021 zijn de nodige inspanningen gedaan. In het kader van de corona-crisis is met succes 
een beroep gedaan op subsidie uit het Kickstart Cultuur Fonds, Gemeente Boxtel en de 
Stichting Museumkaart  
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FINANCIEN 
 
Winst- en verliesrekening 2021 
 
Als gevolg van de coronacrisis is MUBO slechts 14 weken open geweest voor publiek. De 
sluiting heeft een duidelijke negatieve  invloed gehad op de inkomsten van het museum. 
Ondanks alle beperkingen is het boekjaar toch met een positief saldo afgesloten. Dit is 
echter een enigszins vertekenend beeld. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren: 
 
a) Van het Kickstart Cultuurfonds heeft MUBO een subsidie mogen ontvangen ter grootte 

van € 11.309,00. In 2021 is dit subsidiebedrag nog niet geheel besteed. In 2022  wordt 
een nog lopend project afgerond en bekostigd uit de verleende subsidie. 

b) Eind  2021 heeft de gemeente Boxtel vroegtijdig een toegekende subsidie voor 2022 aan 
MUBO overgemaakt . De subsidie ter grootte van € 4.875,00 is bestemd voor de  
wisseltentoonstelling over de samenvoeging  van het dorp Esch bij  de gemeente Boxtel 
die in 2022 wordt gehouden. De uitgaven hiervoor worden pas in 2022 gedaan. 

 
In bijlage 1 vindt u de winst- en verlies rekening 2021.  
 
Balans  
 
Als gevolg van het uitvoeren van extra voorzieningen voor de herinrichting van de vaste 
expositie zijn de geplande investeringen met € 11.242,52 overschreden. De overschrijding 
kon worden bekostigd uit de verschillende opgebouwde reserveringsposten. 
 
Voor de jaren 2022 en later betekent dit dat MUBO een behoudend beleid zal moeten 
toepassen met betrekking tot nieuwe grote  investeringen. Voor de komende tijd zal MUBO 
dan ook een actief beleid gaan voeren om nieuwe investeringsinitiatieven met verkregen 
subsidies te kunnen financieren. 
 
 In bijlage 2 vindt u de balans per 31 december 2021. Hieruit blijkt dat er voldoende liquide 
middelen zijn gereserveerd om de doorlopende kosten van de herinrichting van de vaste 
expositie in 2022 te kunnen financieren. 
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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 8 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. 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.  
 
Helaas kan dat dit jaar niet worden gestaafd met bezoekersaantallen, omdat MUBO een 
groot deel van het jaar door corona haar deuren verplicht moest sluiten. Ook in het jaar 
2022 zal de coronacrisis nog een negatief stempel drukken op de bezoekersaantallen. 
Desalniettemin hebben we er alle vertrouwen in dat bezoekers ons weten te vinden 
wanneer het weer mogelijk is. We laten ons door corona niet uit het veld slaan! 
 
Het jaar 2022 zal in het teken blijven staan van verdere professionalisering en 
kwaliteitsverbetering van het museum onder het motto ‘van opbouw naar uitbouw’. De 
herinrichting van onze vaste expositie is afgerond en wij hopen door de nieuwe presentatie 
ook weer grotere bezoekersaantallen te mogen ontvangen.   
 
Onze toekomstplannen zijngericht op verdere ontwikkeling van educatieprojecten voor het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs én op voortgang, verbetering en ontsluiting van 
zowel fysieke als digitale opslag en beheer van onze vaste collectie. 
 
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 Winst- en verliesrekening 2021
 
Winst- en verliesrekening 31-12-2021    

Exploitatierekening: Bedrag Totaal   

        

Baten       

Vaste subsidies & bijdragen  €     25.861,47      

Museale inkomsten  €       2.251,96      

Kasgeld: toename  €            33,70   €          28.147,13    

        

Lasten       

Vrijwilligerskosten  €       2.358,68      

Organisatiekosten  €       2.703,53      

Huisvestingskosten  €       3.481,31      

Museale kosten                                                                            €       6.434,59      

Afschrijvingskosten:       

  > museuminventaris  €       3.760,00      

  > audio-visuele middelen en comp. app.  €       2.950,00      

  > huish. apparatuur  €          500,00      

Afname waarde voorraad giftshop  €       1.207,90   €          23.396,01    

        

Exploitatieresultaat:       

> baten      €   28.147,13  

> lasten                                                                                                                                                                              €   23.396,01  

Batig saldo      €     4.751,12  
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Bijlage 2 Balans per 31-12-2021 
 

Balans per 31-12-2021   

Vaste 
activa   1-1-2021   31-12-2021     Passiva 1-1-2021   

31-12-
2021 

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

A1 Museuminventaris 78962,98 14451,97+ 93414,95   A1 Algemene reserve 105833,84 14963,88+ 120797,72 

A2 
Audio-visu- & 
comp.app 23687,36 1085,59- 22601,77   A2 Overige finan. reserves 10538,28 6745,46- 3792,82 

A3 
Huish. app & 
serviesgoed 3183,50 500,00- 2683,50       116372,12   124590,54 

    105833,84   118700,22             

            B Bestemmingsreserve:       

            B1 Museuminventaris 10290,91  3740,00-  6550,91 

            B2 
Audio-visu- & 
comp.app 1855,50  2950,00+  4805,50 

            B3 
Huish.app & 
serviesgoed 1758,00  500,00+  2258,00 

Vlottende 
activa               13904,41   13614,41 

B  Voorraden                   

B1 Voorraden giftshop 3305,40 1207,90- 2097,50             

            C Bestemmingsfonds:       

            C1 museale schenkingen 1486,48 1486,48- 0,00 

            C2 projectsubsidies  12071,32 1690,82- 10380,50 

                13557,80   10380,50 

C Vorderingen 0,00   0,00             

                      

            E Schulden op termijn 0,00   0,00 

                      

                      

D Bankrekeningen                   

D1 Rekening courant 4104,78 1434,85- 2669,93             

D2 Spaarrekening 30506,21 5506,21- 25000,00             

D3 Kasgeld  84,10 33,70+ 117,80             

    34695,09   27787,73             

                      

  Totaal 143834,33 4751,12+ 148585,45       143834,33 4751,12+ 148585,45 

                      

                      

              Toevoeging aan:     

            A1 Algemene reserve  14.963,88    

            B2 
Audio-visu.middelen +  
comp.apparatuur    2.950,00    

            B3 
Huishoudelijke apparatuur + 
 serviesgoed       500,00  18413,88 

              Onttrekking aan:     

            A2 Overige financiële reserve   6.745,46    

            B1 Museuminventaris   3.740,00    

            C1 Museale schenkingen   1.486,48    

            C2 Projectsubsidies   1.690,82  13662,76 

                    

              Totaal bestemmingsresultaat   
    

4.751,12  
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