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Vrienden van de Museumwoning Tuindorp Vreewijk  
 
Jaarverslag 2015  
Het kalenderjaar 2015 is een bijzonder jaar geweest voor de vereniging. Veel zaken beleefden hun 1e 

keer voor de vereniging. Denk aan ledenvergadering, bestuurwisselingen, instellen projectgroep 
digitalisering, uitbrengen Nieuwsbrief. Het is ook een succesvol jaar geweest. Het bezoekersaantal is 
verdubbeld, we hebben veel kennis en contacten opgedaan. In dit verslag gaan we punt voor punt de 
zaken doornemen.  
 
Bestuur.  
Het bestuur is bij de oprichting gevormd door Duco de Bruijn en Eric Wander. In 2014 zijn Jan Maas 
en Ernst Hulst als kandidaat leden toegevoegd. Jan Maas in de functie van secretaris. Begin 2015 
hebben zowel Duco al Jan aangegeven niet verder te willen als bestuurslid en er met de 
ledenvergadering mee te stoppen. De vrijwilligers zijn in contact gekomen met Jaap Schoonrok. Hij 
was bereid een functie in het bestuur te aanvaarden. Op de ledenvergadering konden Ernst Hulst en 
Jaap Schoonrok worden voorgedragen als bestuurslid, welke voordracht is overgenomen door de 
ledenvergadering. Jaap Schoonrok heeft de functie van voorzitter van Duco de Bruijn overgenomen. 
De functie van secretaris kon niet ingevuld worden. Jaap Schoonrok heeft deze functie samen met 
Eric Wander waargenomen. In december is het gelukt een kandidaat te vinden voor de secretaris 
functie in de persoon van Rolf Bartels. Hij wordt in de eerstvolgende ledenvergadering voorgedragen.  
Het bestuur heeft in 2015 8 keer vergaderd. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt dat 
in de volgende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Tevens wordt de status van de 
actiepunten van de vorige vergadering doorgenomen.  
 
Ledenvergadering.  
Op 23 april 2015 heeft de vereniging haar eerste ledenvergadering gehouden in het Witte Paard. Alle 
leden waren hiervoor uitgenodigd. Tevens is door publiciteit in de Vreewijker en door verspreiding 
huis aan huis in Vreewijk van een flyer ruchtbaarheid gegeven aan de ledenvergadering. Aan de 
ledenvergadering was toegevoegd een lezing door Anneke Nauta over de buitenruimte in Vreewijk.  
Door het bestuur was besloten voorafgaand aan de vergadering gezamenlijk met de vrijwilligers van 
de Museumwoning te eten in het Witte Paard.  
De ledenvergadering is bezocht door totaal 40 mensen. Van de vergadering is een verslag gemaakt 
dat ter goedkeuring aan de volgende ledenvergadering wordt voorgelegd. De lezing van Anneke 
Nauta gaf een gedegen inzicht in de onderzoeken die zij gedaan heeft naar de buitenruimte in 
Vreewijk, de kennis die ze hierdoor heeft opgedaan en wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn.  
De evaluatie van het bestuur en de vrijwilligers op de ledenvergadering leerde in ieder geval dat de 
uitgaven die gedaan worden voor de ledenvergadering te hoog zijn als je dat afzet tegenover de 
contributie inkomsten. De ledenvergadering in 2016 zal soberder van aard zijn. Verder is naar 
aanleiding van opmerkingen daarover besloten om de ledenvergadering overdag te houden. Een 
aantal leden gaat ’s avonds de deur niet meer uit!  
 
Subsidieverstrekkers.  
Conform de gemaakte afspraken bij de oprichting van de vereniging zijn er voor zover dit nodig is 2 
subsidieverstrekkers voor de vereniging. Havensteder neemt sowieso de kosten van de woning en 
het onderhoud voor haar rekening. Daarnaast ontvangen we 1500 Euro voor de dagelijkse kosten als 
telefoon, koffie, schoonmaak enz. Stichting Steunfonds Vreewijk draagt 4000 Euro bij. De bijdrage 
over 2015 ontvangen we in 2016. Met beide partijen hebben we evaluatie overleg gehad. Met beide 
subsidieverstrekkers is afgesproken dat ook gezocht wordt naar nieuwe 
inkomstenbronnen/subsidieverstrekkers.  
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De leden  
We begonnen het jaar met 58 leden, eind 2015 was het aantal leden 92. In mei hebben de leden die 
reeds in 2014 lid waren het verzoek gekregen de contributie voor 2015 over te maken. Het 
contributiebedrag bedraagt 5 euro per jaar. Het aantal over 2015 betaalde leden bedraagt 88.  
 
Vrijwilligers  
Dit zijn de mensen waarop de Museumwoning draait. Helaas is in de loop van 2015 Peter van 
Gruijthuijsen gestopt als vrijwilliger. We hebben 2 nieuwe vrijwilligers kunnen toevoegen, namelijk 
Dinie Bakker en Ada Ilmer. We hebben in 2015 ook de gelegenheid gekregen via het Erfgoedhuis in 
Delft de vrijwilligers deel te laten nemen aan cursussen die het Erfgoedhuis samen met subsidiënten 
organiseert ten behoeve van vrijwilligers. Hiervan is al diverse keren gebruik gemaakt door de 
vrijwilligers. Deelname voor vrijwilligers is gratis.  
 
De Museumwoning  
De Museumwoning is in 2015 alle woensdagen en iedere 1e zaterdag van de maand geopend geweest 
van 11.00 tot 16.00 uur. Dit met uitzondering van feestdagen. Daarnaast hebben we deelgenomen 
aan Expeditie Vreewijk, de Open Monumentendagen 2015 en zijn we 6 keer op afspraak geopend 
geweest.  
Ten opzicht van 2014 is het aantal bezoekers verdubbeld in 2015 naar 534. We vragen ook altijd hoe 
mensen er toe komen om ons te bezoeken. Heel vaak is dat door zoeken op internet. Ook zien we 
regelmatig dat mensen na een bezoek nog eens terugkomen en dan vaak met familie of vrienden.  
 
Samenwerking met andere organisaties  
We zijn lid geworden van Vereniging Musea Zuid-Holland en Stichting Rotterdam is vele Dorpen. 
Belangrijkste reden is dat dit organisaties zijn van verenigingen en stichtingen die zich net als wij 
bezig houden met cultureel erfgoed. Vaak al veel langer, waardoor er veel kennis aanwezig is die we 
graag delen.  
Waar we heel erg blij mee zijn is de samenwerking met het Itech project van de Calvijn 
Scholengemeenschap in Vreewijk. Hiermee gaan we gezamenlijk het digitaliseringproject van de 
vereniging doen. Dit dan ook weer met de leverancier van software Onwijs.  
De stichting Vreewijk 100 biedt natuurlijk een uitstekend platform om met de andere organisaties in 
Vreewijk samen te werken.  
Met Gilde Rotterdam is overleg over een wandeling door Vreewijk met een mogelijk bezoek aan de 
Museumwoning.  

 
Project Digitalisering  
Door het bestuur is een projectgroep digitalisering ingesteld. De projectgroep heeft tot taak de 
behoefte aan digitalisering uit te zoeken en te definiëren en op basis daarvan het bestuur te 
adviseren over de mogelijke oplossingen en daarvan de beste te laten kiezen.  
Inmiddels heeft de groep de definities gemaakt, collega musea bezocht om ervaringen uit te 
wisselen, onderzoek naar oplossingen gedaan, overlegd met het Erfgoedhuis. Conclusie is dat er een 
aantal zaken opgelost moet worden:  
1. Er moet een Collectiebeheer systeem komen. Hierin wordt onze eigen collectie geregistreerd. 
Daaraan verbonden zijn zaken als een collectieplan, m.a.w. wat willen wij als Museumwoning in onze 
collectie hebben en wat niet? De collectie bestaat dan niet alleen uit fysieke voorwerpen maar ook 
uit verhalen, foto’s, film e.d.  

2. Hoe willen we de collectie digitaal presenteren? Met een multitouch tafel. Dat is een 
computerscherm ingebouwd in een tafel waar je omheen kunt staan en interactief met de 
gedigitaliseerd collectie bezig kunt zijn. De informatie moet geput worden uit het Collectiebeheer 
systeem.  

3. Welke informatie willen we ook aan niet bezoekers van de Museumwoning tonen.  
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4. Hoe voldoen we aan alle wet- en regelgeving  
 
Er bestaat nog geen systeem waarin je je collectie kan beheren en vast kan leggen welke informatie 
getoond mag worden en op welke manier en je gelijk de informatie voor je presentatie op een 
multitouch tafel kan ophalen. Om dit te realiseren hebben we een samenwerking met de Calvijn 
Scholengemeenschap en Onwijs tot stand gebracht. Doel van de samenwerking is dit te ontwikkelen 
en realiseren. Zodra het e.e.a. op papier is uitgewerkt vormt dit de basis om financiering voor het 
project te zoeken.  
 
De collectie  
Vooral tijdens de bezoeken aan de Museumwoning realiseren bezoekers zich dat zij nog over 
materiaal beschikken dat uitstekend in de collectie van de Museumwoning past. Het gaat dan om 
voorwerpen uit de jaren tot begin vijftiger jaren of beeldmateriaal. Op deze manier verkrijgen we nog 
steeds aanvulling op de reeds aanwezige collectie. In het op te stellen Collectieplan gaan we 
nauwkeuriger beschrijven wat tot de collectie kan behoren en hoe we de verkrijging gaan vastleggen 
zodat het eigendom ook goed geregeld is.  
 
Onderhoud  
De Museumwoning is onderdeel geweest van de onderhoudswerkzaamheden van Havensteder. Dat 
betekent dat aan de buitenzijde van de woning onderhoud is gedaan aan ramen en deuren en het 
houtwerk geschilderd is.  
Het tuinonderhoud is door de vrijwilligers gedaan.  
 
Laptop  
Om in ieder geval goed gereedschap te hebben voor de digitale werkzaamheden van de vrijwilligers, 
denk aan onderhoud website, ontwerpen flyer e.d., hebben we de oude PC vervangen door een 
nieuwe laptop. Deze wordt in 5 jaar afgeschreven.  
 
ANBI status  
We hebben in 2015 de ANBI status aangevraagd bij de Belastingdienst. In december ontvingen we 
hierop bericht dat deze nog niet kan worden toegekend in verband met een niet geheel juiste 
omschrijving in de statuten. Het betrof hier de beschrijving van een wat er gebeurt met een batig 
saldo als de vereniging ophoudt te bestaan. Dit moest aangescherpt worden. We nemen dit op met 
de notaris die de statuten heeft opgesteld en zorgen dat dit in 2016 in orde komt.  
 
In oude staat herstellen buitenzijde Museumwoning  
Op de ledenvergadering is dit punt aangekaart. We hebben dit besproken met Havensteder. Er is een 
eerste stap gezet om een onderzoek naar de verf te doen. Hiervoor moest verder onderzoek gedaan 
worden. De kosten voor het vervolg onderzoek waren dermate hoog dat we met Havensteder 
afgesproken hebben dit nu te laten rusten. Meer stappen dat de kleuren aan de buitenzijde 
herstellen konden er toch niet gezet worden. Voor alle overige onderzoek en werkzaamheden is nu 
geen budget beschikbaar. We hebben met Havensteder afgesproken dit wel verder te willen 
bespreken waarbij dan bijvoorbeeld ook gekeken moet worden naar de financiering.  
 
Nieuwsbrief  
Vanaf het begin hadden we al de wens een Nieuwsbrief uit te brengen. Op de ledenvergadering is dit 
ook toegezegd dat we daarmee zouden komen om de leden op de hoogte te kunnen houden van de 
ontwikkelingen rondom de Museumwoning. Vlak voor Kerst 2015 hebben we de eerste Nieuwsbrief 
uitgebracht. De leden die geen email hebben krijgen een papieren versie toegestuurd.  
 
 


