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Woord vooraf
Museum De Buitenplaats kan dit jaar terugzien op een dynamisch en succesvol
jaar waarin veel is georganiseerd en ontwikkeld. De tentoonstellingen, de
educatieve- en podiumactiviteiten waren succesvol. Wel zijn er zorgen voor de
toekomst met een teruglopende subsidie voor de komende vier jaar vanuit de
provincie Drenthe.
Dit jaar richtte het museum zich met zijn tentoonstellingen meer op het grote
publiek. Dit wierp meteen zijn vruchten af. Succesvolle tentoonstellingen van
Piet Sebens en Nicolaas Wijnberg spanden hierbij de kroon. De ervaring leerde
dat de bezoekers deze tentoonstellingen hoog waardeerden en genoten van de
hernieuwde kennismaking met het werk.
Voor de tweede keer trad Museum De Buitenplaats buiten zijn eigen muren en
presenteerde zich opnieuw op de kunstbeurs Art The Hague in Den Haag. Dit
was mogelijk dankzij de steun van de Stichting Beringer Hazewinkel. Op deze
beurs maakten in vier dagen tijd circa 8.000 bezoekers kennis met het museum.
Nieuw was dat het museum was uitgenodigd om de hele tentoonstelling,
voorafgaand aan de beurs zelf, in te richten. Dit leverde een consistent beeld op
van wat men verder op de beurs kon verwachten.
De gemeente Tynaarlo ondersteunde het museum in 2019 met € 50.000. Dit keer
was de bijdrage niet voor één project, maar voor activiteiten door het hele jaar
heen. Evenals in 2018 ontving Museum De Buitenplaats van de provincie Drenthe
een exploitatiesubsidie van € 100.000 en een incidentele matching-subsidie van
nog eens € 50.000. Deze afspraak werd in 2018 gemaakt. De matching-subsidie
geldt ook nog voor het jaar 2020.
De bekendheid van Museum De Buitenplaats groeit nog elk jaar. Dit jaar bleken
met name de bekende namen van kunstenaars hieraan bij te dragen. Opnieuw
bleek een evenement als Art The Hague goed voor het introduceren van het
museum bij een publiek dat kunst koopt en regelmatig musea bezoekt. Hier kon
het museum zich in vier dagen tijd goed op de kaart zetten, omdat het binnen
een kunstbeurs een vreemde eend in de bijt was en er een museale presentatie
neerzette.
Op het gebied van communicatie werden slagen gemaakt in het ontwerp voor
een nieuwe website die vanaf 2020 live gaat. Het zal dan makkelijker worden het
museum te steunen door middel van donaties online, maar ook zal de website
interactiever worden en zijn in de communicatie met het publiek.
Voor alle museale en educatieve activiteiten actief ingezet op verschillende
mediakanalen. Het afgelopen jaar groeide het educatieve aanbod en werd er
verder in de samenwerking met scholen geïnvesteerd.
Het groot onderhoud aan de gebouwen en de Museumtuin blijft de komende jaren
een onderdeel van de begroting. Een hernieuwd meerjarenonderhoudsprogramma
moet ervoor zorgen dat onderhoud daarna beter over de jaren wordt verspreid.
Het museum sloot af met 20.860 bezoekers exclusief de 8.000 bezoekers van Art
The Hague. Naast de subsidies van gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe
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werd er € 167.470 aan inkomsten geworven uit sponsoring, overige subsidies en
schenkingen. Het museum sluit 2019 af met een negatief resultaat van € 57.778.
Ook dit jaar werd in de nationale media benadrukt hoe groot het belang van
een levendige cultuur is voor de leefomgeving en hoezeer dit bijdraagt aan een
gunstig vestigingsklimaat. Museum De Buitenplaats is het enige kunstmuseum
in de gemeente Tynaarlo en levert daarmee een belangrijke maatschappelijke
bijdrage, zowel op het gebied van de kunsten als met ons gratis toegankelijke
museumcafé waar alle producten in huis worden gemaakt.
Wij zijn heel blij dat de gemeente Tynaarlo het maatschappelijk belang van het
museum nu en voor de toekomst onderkent. Deze maatschappelijke rol vindt
het museum ook belangrijk en daarom participeert het daarin op verschillende
vlakken. Denk daarbij aan een plek voor re-integratiemedewerkers, het ruimte
geven aan statushouders, het creëren van stageplekken en natuurlijk de inzet
van de meer dan 100 vrijwilligers die het museum een warm hart toedragen en
zonder wie het museum niet kan functioneren.
Museum De Buitenplaats dankt de volgende fondsen en stichtingen die het
afgelopen jaar projecten ondersteunden: Stichting Beringer Hazewinkel
als een vaste begunstiger van Museum De Buitenplaats. Deze stichting is
van levensbelang voor het museum. Daarnaast sponsorde de Rabobank
tentoonstellingen. Steenhuis Piano’s zorgde voor het stemmen van de concertvleugel voor ieder optreden. Ook ondersteunde het Fonds voor Cultuurparticipatie
het samenwerkingsproject ‘Hoe licht gedicht wordt’ tussen het Terra College
en het museum. Dankzij de Stichting Vrienden NNO vindt er elk jaar om niet
een concert plaats in het museum, de Stichting Culturele Raad Eelde draagt
bij aan een podiumactiviteit in het museum in het kader van Rondje Cultuur. De
Stichting Vrienden De Buitenplaats en de Businessclub Museum De Buitenplaats
ondersteunen het museum door hun lidmaatschap en hun betrokkenheid.
Museum De Buitenplaats kan terugkijken op een mooi en succesvol jaar en
heeft het gevoel dat het met alle activiteiten die het ontplooit, in de lift zit.
Kunstenaars weten de weg naar het museum goed te vinden. Samenwerkingen
worden voortgezet en nieuwe geïnitieerd. Vaste bezoekers en vrienden zijn
graag geziene gasten, waarvoor alle medewerkers en vrijwilligers met plezier
een stapje harder lopen. Nieuwe bezoekers en vrienden worden met open
armen ontvangen. Daarom ontwikkelen we ook voor het komende jaar weer
nieuwe initiatieven, waaronder voor Het Nijsinghhuis en het museumcafé, en
zetten we het geformuleerde inhoudelijke beleid voort.
Mede namens de Raad van Toezicht wil ik op deze plek tevens mijn grote dank
uitspreken voor de deskundige en bevlogen wijze waarop Patty Wageman de
afgelopen zes jaren leiding heeft gegeven aan Museum De Buitenplaats. Het is
mede haar verdienste dat het museum zich heden ten dage, zowel binnen als
buiten onze gemeente, een plek verworven heeft die niet meer valt weg te denken.

Mariëtta Jansen
Directeur
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Tentoonstellingen
Planten op reis
16 september 2018 – 6 januari 2019
Museum De Buitenplaats haalde buiten naar binnen met de tentoonstelling
Planten op reis, een expositie met botanische tekeningen van planten én hun
reisverhalen. Aanleiding voor de tentoonstelling was de tuin van Museum De
Buitenplaats. Ook in deze tuin zijn uitheemse planten te vinden. Voorbeelden
zijn Hosta (hartlelie) waarvan de herkomst in Noordoost-Azië ligt, Persicaria
(duizendknoop) uit de Himalaya, Anemone hupehensis japonica (herfstanemoon)
uit China en Japan, Cimicifuga (zilverkaars) uit de berggebieden van Japan en
Fuchsia magellanica gracillis (bellenplant) uit Chili.
Ooit brachten plantenverzamelaars de planten mee vanuit verre oorden,
in de hoop op economisch gewin, als basis voor medicijnen of als souvenir.
Gaandeweg raakten deze nieuwkomers ingeburgerd in tuinen en parken. De
Nederlandse botanische kunstenaar en initiatiefnemer van de tentoonstelling
Anita Walsmit Sachs nodigde zes gerenommeerde internationale botanische
kunstenaars uit om enkele planten met een verhaal te tekenen. De tekeningen
in deze tentoonstelling kwamen enerzijds tot stand op basis van de verhalen
over de verspreiding van planten. Anderzijds waren de gekozen planten
voorbeelden van veel voorkomende soorten in het land waar deze tekenaars
wonen en werken. Er werden
10 planten per kunstenaar getoond, waarvan drie met een verhaal.
De deelnemende kunstenaars waren: Beverly Allen (Australië), Helen Allen
(Groot-Brittannië), Mieko Ishikawa (Japan), Jee-Yeon Koo (Zuid-Korea), Vicky
Thomas (Zuid-Afrika), Anita Walsmit Sachs en Carol Woodin (Verenigde Staten).
Bij de tentoonstelling verscheen een tentoonstellingsgidsje met de verhalen bij
de drie verschillende planten en organiseerde het museum twee workshops
Botanisch tekenen onder leiding van Anita Walsmit Sachs.
Bezoekers en sponsoren
De tentoonstelling werd geopend door Oetra Gopal, wethouder gemeente
Tynaarlo en Modeste Herwig, tuinfotograaf, tuinontwerper en schrijver. De
muziek werd verzorgd door Michelle van de Braak (cello) en Oktje Lambermont
(viool).
De tentoonstelling werd bezocht door 7.700 bezoekers en mede mogelijk
gemaakt door de Rabobank, Stichting Beringer Hazewinkel,
de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo.
Piet Sebens. De kom en ik
12 januari – 5 mei
Piet Sebens (1961) schildert voornamelijk stillevens,
waarin keramiek vanaf het begin geregeld figureert.
Hij werkt lang en nauwgezet aan zijn schilderijen. De
composities komen tot stand in een proces waarbij heel
goed kijken en eindeloos schuiven met de objecten het
uitgangspunt zijn. Daarbij wordt zo min mogelijk aan het
toeval overgelaten. Door de bijzondere aandacht waarmee
Sebens de voorwerpen bekijkt en vastlegt, lijken ze in zijn
schilderijen tot leven te komen. Formele aspecten als
kleur, vorm, licht-donker en handschrift spelen daarbij een
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grote rol. Een verhaal vertelt hij met dit alles meestal niet, dat laat hij aan de
toeschouwer.
Weinig mensen weten dat Sebens zelf een uitgebreide keramiekcollectie heeft
die ook als inspiratie dient voor zijn werken, maar die natuurlijk ook een op
zichzelf staande verzameling is. Hierin bevinden zich de meest uiteenlopende
voorwerpen, waaronder veel Aziatische keramiek.
In deze tentoonstelling waren onder andere de stillevens van Piet Sebens te
zien in combinatie met de keramiek uit zijn eigen verzameling. Daarnaast
was een prachtig bruikleen te zien van het Keramiekmuseum Princessehof te
Leeuwarden met Aziatische keramiek uit vooral het Chinese Songtijdperk, de
favoriete periode van Sebens.
Op de eerste verdieping toonde het museum portretten, modelstudies en
landschappen. Deze schilderijen maken een kleiner deel van Sebens’ oeuvre uit
en zijn geschilderd in een snellere, lossere toets.
Educatie
Bij de tentoonstelling Piet Sebens. De kom en ik werd naast een kijkwijzer
voor het primair onderwijs ook een kijkwijzer voor het VMBO ontwikkeld. We
ontvingen twee VMBO-klassen binnen de pilot Culturele Mobiliteit VMBO. Met
deze vervoersregeling kunnen nu ook kinderen uit het VMBO naar het museum
komen. Voor leerlingen uit het primair onderwijs bestond deze regeling al.
De kijkwijzers zijn beschikbaar bij de balie van het museum en worden per
tentoonstelling aangepast. Daarnaast werden de speciaal voor het museum
ontwikkelde denksleutels aangepast die kinderen en hun begeleiders kunnen
pakken uit kleine kistjes. In totaal bezochten 888 leerlingen de tentoonstelling.
Bezoekers en sponsoren
De tentoonstelling werd bezocht door 7.466 bezoekers. Deze tentoonstelling
was niet mogelijk geweest zonder de vele particuliere bruiklenen en die van het
Drents Museum, de ING en het UMCG. De tentoonstelling werd mede mogelijk
gemaakt door ondersteuning van de provincie Drenthe, de gemeente Tynaarlo
en de Stichting Beringer Hazewinkel.
De vrouwelijke blik
11 mei – 10 juni
In De vrouwelijke blik werd werk getoond van tien
vrouwelijke kunstenaars die tekeningen, installaties
of sculpturen maken. Deze combinatie leidde tot een
spannende dynamiek waarin de kracht en kwaliteit van wat
vrouwelijke kunstenaars kunnen goed naar voren komt.
De getoonde werken waren tevens te koop. De exposanten
zijn: Fatima Barznge, Bernadette Beunk, Eline Brontsema,
pietsjanke fokkema, Francis Konings, Sabine Liedtke,
Petra Morenzi, Ellen Palsgraaf, Charlotte Schleiffert en Eja
Siepman van den Berg.
Vrouwelijke kunstenaars zijn nog steeds
ondervertegenwoordigd in zowel museale als particuliere
verzamelingen. Museum De Buitenplaats wilde de
diversiteit en kwaliteit van hun werk via deze weg onder de
aandacht brengen en de opname van het werk in collecties
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bevorderen. Het museum sloot met deze expositie tevens aan bij het themajaar
100 jaar vrouwenkiesrecht 1919-2019, door onderwerpen als gelijkheid en
inclusiviteit vanuit de kunst- en museumwereld te belichten.
Op de bovenverdieping werd het legaat getoond van Dolf Hamming, voormalig
directeur van uitgeverij De Bezige Bij. Dit legaat bestaat uit ontwerpen van Wout
Muller in olieverf en aquarel, ten behoeve van omslagen om enkele romans van
Marcel Proust uitgegeven door De Bezige Bij.
Educatie
Bij de tentoonstelling De vrouwelijke blik werd voor kinderen een kijkwijzer
ontwikkeld. Ondanks de korte looptijd van deze expositie bezochten in totaal 139
leerlingen de tentoonstelling.
Bezoekers en sponsoren
De tentoonstelling werd bezocht door 1.749 bezoekers. De tentoonstelling was
een onafhankelijke productie van het museum. Er werden 19 werken verkocht.
Nicolaas Wijnberg. De hoge hoed van Wijnberg
22 juni – 22 september
Nicolaas Wijnberg (1918-2006) heeft een bijzonder divers
oeuvre opgebouwd, maar heeft altijd vastgehouden aan
de kleurrijke, figuratieve stijl die hem kenmerkt. Wijnberg
maakte niet alleen schilderijen en werken op papier,
maar ook illustraties, boeken, mozaïeken, monumentaal
werk en ontwerpen voor theaterdecors en -kostuums. ‘Ik
geloof in kunst die mensen ontroert, die leesbaar is voor
mensen, zonder tussenkomst van uitleg’, zei hij in 2002. In
de begindagen van Museum De Buitenplaats gaf Wijnberg
advies over de inhoudelijke invulling ervan, en in de
collectie bevinden zich verschillende werken van zijn hand.
In deze tentoonstelling zijn schilderijen, werken op papier
en ontwerpen voor het theater te zien.
Wijnberg werd gestimuleerd tot het kunstenaarschap
door de vriendschappen die hij sloot en de inspiratie die
hij haalde uit de grote meesters. Samen met bevriende
kunstenaars richtte Wijnberg in 1947 de groep ‘De Realisten’ op, die zich focuste
op figuratieve kunst en zich afzette tegen de abstracte kunst van Cobra en Vrij
Beelden. De Realisten organiseerden zelf evenementen, waaronder hun eerste
tentoonstelling die plaatsvond in Amsterdam bij kunsthandel Frans Buffa. In
1951 toonde het Stedelijk Museum te Amsterdam de tentoonstelling Realisten uit
zeven landen, met onder meer werk van Wijnberg.
Verschillende werelden uit de kunstgeschiedenis en podiumkunsten komen
in zijn oeuvre voorbij en worden daarin soms samengebracht. Wijnberg was
nieuwsgierig en ging ontdekkend te werk. Zijn tomeloze enthousiasme heeft
geleid tot een gevarieerd en omvangrijk oeuvre waar het plezier vanaf spat,
en waarin telkens iets nieuws te zien valt. In 2000 ontving hij hiervoor de
prestigieuze Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst. In zijn werk komt het joie de vivre van Wijnberg duidelijk naar voren:
zijn liefde voor landschappen, eten, naakten, stillevens en het leven zelf.
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Educatie
Ook voor deze tentoonstelling is een speciale kijkwijzer ontwikkeld. Deze
schenkt met name aandacht aan de verschillende media waarin Wijnberg
werkte. Tot medio juli bezochten
131 leerlingen de tentoonstelling.
Bezoekers en sponsoren
De tentoonstelling werd bezocht door 6.258 bezoekers. Deze tentoonstelling
was niet mogelijk geweest zonder de bruiklenen van de erven Wijnberg en de
Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt
door ondersteuning van de provincie Drenthe, de gemeente Tynaarlo, Stichting
Beringer Hazewinkel en de Rabobank Assen en Noord-Drenthe.
Museum De Buitenplaats in het UMCG
12 juli – 29 september
Museum De Buitenplaats werd door UMCG uitgenodigd een
selectie uit zijn collectie te tonen op een speciaal daarvoor
gereserveerde gang in het UMCG in Groningen. In deze reeks
van exposities worden collecties uit stad en omstreken
uitgelicht voor patiënten en bezoekers van het UMCG. De
kunst is hier bedoeld als rustpunt, contemplatie, afleiding
en inspiratie. Eerdere genodigden waren het Groninger
Museum, Drents Museum, CBK, Academie Minerva en nu
dus Museum De Buitenplaats. Gemiddeld passeren 8.000
bezoekers per dag de tentoonstelling. Daarmee is deze
tentoonstelling een mooi PR middel voor het museum. Tijdens
deze tentoonstelling wordt ook verwezen naar de tentoonstelling van Nicolaas
Wijnberg in Museum De Buitenplaats.
Daan Remmerts de Vries. ‘Liefde, je kunt me vinden bij de rivier’
28 september 2019 – 12 januari 2020
Voor het eerst werd het vrije werk getoond van Daan Remmerts de Vries
(1962). Gelijktijdig verscheen het eerste overzicht van het indrukwekkende en
eigenzinnige oeuvre als beeldend kunstenaar van deze veelzijdige man. Het
boek met de titel Liefde, je kunt me vinden bij de rivier werd uitgegeven door
Hoogland & Van Klaveren. In de gelijknamige tentoonstelling toonde Museum
De Buitenplaats een keuze van tekeningen, collages en schilderijen. Behalve de
veelzijdigheid van Daan Remmerts de Vries’ werk bracht het museum ook de
diversiteit van het tekenen in deze tentoonstelling opnieuw onder de aandacht.
Daan Remmerts de Vries heeft veel pijlen op zijn boog. Hij maakt muziek,
schildert, tekent, fotografeert en schrijft. De meeste mensen kennen hem
als schrijver en illustrator. Hij ontving vele prijzen, waaronder twee Gouden
Griffels, vijf Zilveren Griffels en een Gouden Lijst (beste jeugdboek). Zijn vrije
werk biedt een blik in zijn leven en de manier waarop hij de wereld beleeft.
Tegelijkertijd is het ook een ‘uitnodiging tot dromen’ voor de toeschouwer zelf.
In zijn werk probeert de kunstenaar momenten van geluk vast te houden. Hij
schildert bovendien van tijd tot tijd verhalen: over een bezoek aan een witchdoctor, over een ontmoeting met een walvis, over een liefde van anderhalf uur
in een trein en over de herontdekking van de buidelwolf. Het resultaat is een
uitzonderlijke, zinnenprikkelende en zeer gevarieerde expositie.
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Educatie
Bij deze tentoonstelling ontvingen we binnen de regeling
Culturele Mobiliteit zowel leerlingen uit het primair
onderwijs als leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In
totaal bezochten 116 VMBO-leerlingen de tentoonstelling
en 320 leerlingen uit het primair onderwijs. In
samenwerking met de BSO werd er bij deze tentoonstelling
een serie van vier kindermiddagen georganiseerd waar
20 kinderen vier keer aan hebben deelgenomen. Via het
ICO hebben we alle scholen in de gemeente Tynaarlo
uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken met
leerlingen uit de groepen 5/6 of 7/8, hier is door geen
enkele school gehoor aan gegeven.
Bezoekers en sponsoren
De tentoonstelling werd bezocht door 4.805 bezoekers. Deze tentoonstelling
was niet mogelijk geweest zonder de bruiklenen van de kunstenaar zelf. De
tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de
provincie Drenthe, de gemeente Tynaarlo, Stichting Beringer Hazewinkel en de
Rabobank Assen en Noord-Drenthe.
Art The Hague
2 oktober – 6 oktober
Van 2 tot en met 6 oktober is Museum De Buitenplaats
voor de tweede keer te bezoeken op de kunstbeurs in
Den Haag Art The Hague. Het afgelopen jaar was het
museum gevraagd om te participeren. Het succes was
wederzijds en daarom is het museum opnieuw gevraagd
een stand in te richten. Dit keer zal het museum een
voorproefje geven van de tentoonstelling met werk
van Aline Thomassen die in het voorjaar van 2020
zal plaatsvinden in het museum. Aline Thomassen is
woonachtig in Den Haag en werkt regelmatig in Marokko.
Behalve werk van Thomassen, zal er werk van Annemarie
Busschers en Caren van Herwaarden worden getoond. De
tentoonstellingspresentatie die voorafgaat aan de beurs
zelf heeft als centraal thema de vrouwelijke kunstenaar,
mede naar aanleiding van 100 jaar vrouwenkiesrecht en
het feit dat de vrouw dit jaar volop in de aandacht staat. In
navolging van de tentoonstelling De vrouwelijke blik, eerder
dit jaar in het museum, kan deze presentatie als het ware
als een verlengstuk van die tentoonstelling worden gezien.
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Podiumprogrammering
Museum De Buitenplaats werkt, in tegenstelling tot de meeste podia die met
een seizoenprogrammering werken, met een halfjaarlijkse programmering.
Voor die programmering werd ook in het jaar 2019 weer twee keer een
evenementenflyer uitgebracht. Opgemerkt moet worden dat die flyer zeer in
trek is bij de frequente bezoekers van de concerten en bindend werkt. Het
niveau van de flyer laat qua inhoud en uitvoering nog steeds een stijgende lijn
zien.

WTK van Bach. De belangstelling voor avondconcerten wordt verder afgetast.
Vernieuwend en verrassende hoogtepunten van de tweede helft van het jaar
waren de twee Vertelsalons in de bibliotheek van Het Nijsinghhuis waaraan
rondleidingen door het huis werden gekoppeld. De Vertelsalon is bij uitstek de
mogelijkheid om de idealen van Jos en Janneke van Groeningen - aandacht voor
alle muzen - vorm te geven met aandacht voor die kunstvormen die niet in het
Museumpaviljoen passen: literatuur in brede zin, film, animatie, vertaalwerk,
etc.

Op het programma van de eerste helft
2019 stonden maar liefst 14 evenementen
geprogrammeerd die op één na, te weten de
Vertelsalon met de film over Wim Jonkman,
alle succesvol werden uitgevoerd. Het
overgrote merendeel van deze concerten
is uitgevoerd door klassiek geschoolde,
gerenommeerde musici waarbij onze Steinwayvleugel, die over een grote aantrekkingskracht
blijkt te beschikken voor pianisten, zoveel
mogelijk is ingezet.
Ondanks het te beperkte budget is het toch
weer gelukt een hoog uitvoeringsniveau te
bereiken en een stapje hoger te komen door
nog vaker dan in voorgaande jaren zeer vooraanstaande musici te contracteren
waarbij 3 uitvoeringen werden betaald door de familie Labberté-Hoedemaker.

Waar mogelijk stonden de concerten in het teken van de lopende
tentoonstellingen en de seizoenen.
Om de podiumprogrammering in de zomermaanden nog meer op het
buitenpodium te kunnen laten plaatsvinden wil het museum zich in de toekomst
inzetten om de financiële middelen bijeen te krijgen voor een overkapping. Met
de hedendaagse temperaturen is het in de warmste maanden van het jaar rond
de concerttijden te warm zonder beschutting buiten.

Dankzij de voorwaarden die het Fonds van de Podiumkunsten stelt bij
subsidieverstrekking, namelijk spreiding van optredens, kon het publiek kennis
maken met een nieuwe installatie van geluidskunstenaar Hans van Koolwijk:
getiteld: Transit, Clashes for Bells, voice and electronics. Vijftig hangende
bellen afkomstig uit Japan, Birma, Tibet en Londen sloten wonderwel aan bij de
tentoonstelling van Piet Sebens. Absolute hoogtepunten waren het optreden van
het Trio Rembrandt Frerichs en het duo: Sarah Kapustin en Shuann Chai.
Aan jong talent wordt gedacht door jaarlijks de prijswinnaars van het
Prinses Christina Concours (PCC) een podium te bieden in samenwerking
met de Stichting Vrienden NNO en door het Nederlands Studenten Kamer
Orkest (NESKO) een lunch aan te bieden in ruil voor een optreden waarvoor
lagereschoolkinderen worden uitgenodigd die op deze manier een unieke
ervaring opdoen. Voordeel van de PCC concertanten is dat deze musici in spé
later in hun carrière graag terugkomen.
Voor de tweede helft 2019 werden er vanaf september 11 evenementen
georganiseerd. In de zomer vonden er op het buitenpodium in samenwerking
met de Academie voor Popcultuur Leeuwarden 9 evenementen plaats, te
beginnen eind juni tijdens het Koepeltjesfestival in Eelde. Een hoogtepunt bij de
zomerprogrammering was het Peter de Grote concert. Museum De Buitenplaats
deed weer mee in de reeks concerten op een bijzondere locatie van het Peter
de Grote Festival. Dit keer met Young Masters in concert, Lisa Eggen en Lies
Braakman. In november is opnieuw gekozen voor een bijzonder avondconcert.
Dit keer met de gewaagde programmering door Marcel Worms van het integrale
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Educatie
Zoals elk jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd op het gebied van
educatie. Zo werden in het voor- en najaar twee programma’s van 4 middagen
voor de BSO (Buitenschoolse Opvang Eelde) georganiseerd in aansluiting op de
Beeldentuin en de tentoonstelling Daan Remmerts de Vries. ‘Liefde, je kunt me
vinden bij de rivier’. Het museum ontving 8 keer groep van ongeveer 20 kinderen.
Inmiddels wordt er aan voortzetting en uitbreiding gewerkt in samenwerking
met Skidkinderopvang en CKC Drenthe.
Ook heeft het museum kijkwijzers en educatieve programma’s voor het primair
onderwijs (PO) inclusief een creatieve opdracht ontworpen. De kijkwijzers
worden ook gebruikt door de individuele kinderen die met ouders/verzorgers
het museum bezoeken.
Kijkwijzers met een creatieve opdracht werden geschreven voor de volgende
tentoonstellingen: Piet Sebens. De kom en ik, Nicolaas Wijnberg. De hoge hoed
van Wijnberg en Daan Remmerts de Vries. ‘Liefde je kunt me
vinden bij de rivier’. Voor de tentoonstelling De vrouwelijke
blik werd alleen een kijkwijzer gemaakt.
De programma’s werden met name afgenomen door
scholen uit het primair onderwijs in het kader van
Culturele Mobiliteit.
In het voorjaar vond er ook een pilot educatief
programmabezoek VMBO plaats in het kader van
uitbreiding programma Culturele Mobiliteit. In november/
december bezochten 5 VMBO-klassen in het kader van
Culturele Mobiliteit het museum. Het programma werd
door de docenten met name gekozen vanwege de creatieve
opdracht die er deel van uit maakte.
In mei bezochten twee groepen 6 van OBS De Westerburcht Het Nijsinghhuis.
De leerlingen werkten op school in het kader van het Rembrandtjaar over de
Gouden Eeuw. Een bezoek aan Het Nijsinghhuis was voor de school een mooie
aanvulling op het lesprogramma. Voor het museum was het een mooie kans om
te onderzoeken of het haalbaar is om met groepen kinderen Het Nijsinghhuis te
bezoeken. De pilot was succesvol. Inmiddels zijn er contacten met ICO over het
ontwikkelen van een programma rond Het Nijsinghhuis voor het Cultuurmenu
Tynaarlo. Het streven is om dit programma te starten in september 2020.
Tweede keer uitvoering van het project ‘Hoe licht gedicht wordt’ in samenwerking
met Terra Eelde
Dit jaar deden zowel de eerste als de tweede klassen mee. De leerlingen uit
de VMBO 1 klassen maakten foto’s in de tuin van het museum en schreven
er een gedicht bij. De fotografieworkshop vond plaats onder begeleiding van
een professionele fotograaf. De poëzieworkshops werden uitgevoerd met
professionele dichters. De leerlingen uit het tweede leerjaar maakten aan de
hand van hun gedicht van vorig jaar een filmpje. Het werk van de leerlingen
werd geëxposeerd in de tuin van het museum. De leerlingen organiseerden zelf
de opening.
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Posteropdracht examenklassen Terra Eelde
De leerlingen van het vierde jaar CKV kregen een examenopdracht die
gekoppeld was aan de tuin van Museum De Buitenplaats. Om de tuin meer onder
de aandacht te brengen van een groot publiek heeft het museum de leerlingen
gevraagd een posterontwerp te maken waarmee het museum mensen zou
kunnen verleiden tot een bezoek aan de tuin. Er deden twee klassen mee.
De leerlingen hebben allemaal de tuin bezocht en een briefing gekregen van
de communicatiemedewerker van het museum. Op school volgden ze lessen
grafische vormgeving en typografie. Vervolgens maakte iedere leerling een
ontwerp. Uit iedere klas is de beste poster gekozen. Deze zijn ook daadwerkelijk
gedrukt en verspreid.
Wat betreft praktische zaken werden teksten voor het Voorgezet Onderwijs
aangepast. Ook kunnen scholen nu hun CJP account van Museum De
Buitenplaats activeren voor bezoek in klassenverband door scholen VO.
Het werven van vrijwilligers Educatie voor PO en VO wordt continue gedaan de
via website van het museum, vrijwilligerswebsites Drenthe en Groningen en
via Studentenvereniging Letteren/Kunstgeschiedenis/KCM RUG. Daarnaast zijn
stageopdrachten uitgezet via digitaal loket Hanze Hogeschool: Pabo en Minerva.
Dit jaar is gewerkt aan een kijkwaaier: een nieuwe opdracht voor het bezoek aan
de Museumtuin voor zowel voor groepen als voor individuele kinderen van 6 tot
12 jaar.
Volwassenen
Voor het eerst worden er voorbereidingen getroffen voor Instaprondleidingen
voor volwassenen op reguliere basis. Deze zullen in 2020 van start gaan.
Daarnaast is er ingezet op het opleiden van rondleiders met de methode Visual
Thinking Strategy door Laurens Kruger. Ook deze opleiding gaat in 2020 van
start.
Aandachtspunten voor 2020
Het bezoek van scholen VO buiten de CulMo werden soms afgelast. Zo ging
ondanks intensief overleg met Dr. Nassaucollege Assen hun bezoek niet door,
in verband met onvoldoende interne communicatie bij de docenten en vanwege
vervoersproblemen: minimaal 50 leerlingen per bus. Een combinatie met een
bezoek aan het Muziekmuseum is in principe mogelijk.
De huidige en nieuwe rondleiders geven de voorkeur aan het verzorgen van
programma’s voor het primair onderwijs omdat men denkt dat het voortgezet
onderwijs lastig is. Hoopgevend is dat de rondleiders die wel meedoen aan de
programma’s VMBO via de CulMo, merken dat deze plezierig verlopen, mede
door de kleine groepjes waarmee het museum werkt.
Ontwikkeling leerlingbereik educatie Museum De Buitenplaats
Programma
Culturele Mobiliteit
Culturele mobiliteit vmbo
Drentse Cultuur Academie
Leerlingen uit eigen netwerk
Cultuurmenu
VMBO fotografie/poezie
Kindermiddag BSO
Oktober Kindermaand
Examenopdracht Terra Eelde
PopUp museum
Totaal

2014-2015 2015-2016
687
361

2016-2017 2017-2018
385
279

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

224
nvt
nvt
nvt
nvt

211
301
nvt
nvt
nvt

201
72
750
320
nvt

nvt
nvt
687

nvt
nvt
585

nvt
nvt
897

nvt
nvt
1622

2018-2019 2019 - 2020
401
337
37
116
184
174
118
0
2179
0
320
0
80
80
45
20
30
12
nvt
0
3394
739
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Nog niet bekend
Deden we dit schooljaar niet aan mee
Vindt plaats in voorjaar 2020, aantallen nog niet bekend

Vindt plaats in voorjaar 2020, aantallen nog niet bekend

Communicatie, PR en Marketing
Zichtbaarheid en naamsbekendheid Museum De Buitenplaats
In 2019 werd geconstateerd dat Museum De Buitenplaats een onvoldoende
open uitstraling heeft en niet goed zichtbaar is vanaf de Hoofdweg. Er werd
een plan opgesteld om de verschillende onderdelen van het museum op een
mooie manier onder de aandacht te brengen van passanten. Dit plan omvatte
onder meer de wens om het logo van Museum De Buitenplaats, uitgevoerd in
een bescheiden stalen ontwerp passend bij de constructie in de ramen, op
het Museumpaviljoen te plaatsen. In 2019 is informatie ingewonnen over de
uitvoering en kosten van verschillende onderdelen van dit plan. Naar aanleiding
hiervan zal dit plan vanaf 2020 in fasen worden uitgevoerd.

Deelname aan de kunstbeurs Art The Hague (2 tot en met 6 oktober 2019) en
de presentatie Beelden van Buiten: Museum De Buitenplaats in het UMCG (12 juli
tot en met 29 september 2019) heeft Museum De Buitenplaats bij een groot
aantal mensen onder de aandacht gebracht. Met name de kunstbeurs bood
gelegenheid om met bezoekers in gesprek te gaan en de naamsbekendheid van
het museum in het westen te vergroten.
Tot slot was Museum De Buitenplaats in 2019 zichtbaar bij een gevarieerd
publiek met een A0 poster en een LED-beeldreclame in de aankomsthal van
Groningen Airport Eelde.
Museum De Buitenplaats online:
vernieuwde website
Een van de grote wensen in 2019 was een
vernieuwing van de website. De huidige
website van het museum paste niet meer bij
de manier waarop het museum zijn bezoekers
graag informeert, inspireert en motiveert om
het museum te bezoeken. In samenwerking
met Frank van Driel (Knap IT) en Geja Duiker
(grafische vormgeving) werd een plan voor
een vernieuwde website ontwikkeld. In de
loop van 2019 werd dit plan vertaald naar
een website, welke aan het begin van 2020
opgeleverd zal worden. Deze website gaat
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op pakkende wijze informatie aanbieden, met goede teksten en aansprekend
beeldmateriaal in de vorm van foto’s en video’s. De tentoonstellingen en diverse
activiteiten, waaronder concerten en rondleidingen, worden hier gepresenteerd,
maar ook de mogelijkheden met betrekking tot verhuur en steunen van het
museum. Naast een informerende functie, heeft de website een activerende
functie. Dit wordt ondersteund door koppelingen naar het online ticketsysteem,
machtigingsformulieren, inschrijfformulieren en de mogelijkheid om het
museum direct te ondersteunen door middel van een gift.
Museum De Buitenplaats online: SEO en SAE
In samenwerking met INTK en Knap IT werd
een begin gemaakt met de optimalisatie
van de SEO (Search Engine Optimalisation)
van de nieuwe website van Museum De
Buitenplaats. INTK was daarnaast in 2019
verantwoordelijk voor de SEA (Search Engine
Advertising) via Google AdWords. In 2019
ontving Museum De Buitenplaats ruim 57.010
online bezoeken. Hiervan was 14% afkomstig
van de advertenties. In het afgelopen jaar werd
de homepagina circa 43.610 keer bezocht.
Meer dan 10% van de online bezoekers kwam
op de homepagina terecht via de Google Ads.
De advertenties werden in 2019 meer dan
80.140 keer vertoond. Vanuit deze vertoningen
klikten ruim 9.410 bezoekers door naar de
website van Museum De Buitenplaats. Naast
advertenties droegen de sociale mediakanalen
bij aan het aantal website bezoeken. De pagina
met openingstijden werd meer dan 8.600
keer bezocht. Dit is vergelijkbaar met 2018,
toen werd deze pagina 9.050 keer bezocht.
Deze pagina wordt gebruikt als indicatie van
de conversie van online bereik naar fysiek
museumbezoek.
De Google Ads waren verantwoordelijk
voor meer dan 15% van de bezoeken aan
de pagina ‘openingstijden’. De top 3 best
bezochte agendapunten waren in 2019: de
tentoonstelling Daan Remmerts de Vries.
‘Liefde, je kunt me vinden bij de rivier’, de
tentoonstelling Piet Sebens. De kom en ik en de
tentoonstelling Nicolaas Wijnberg. De hoge hoed
van Wijnberg.
57.010 online bezoeken betekende een daling
van 11% ten opzichte van de online bezoeken
van 2018. Dit werd met name veroorzaakt
door aangescherpte regelgeving van Google
met betrekking tot de zoektermen. Samen
met INTK is gewerkt aan het bijstellen van
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de zoekwoorden, wat heeft geresulteerd in een stijging van het aantal online
bezoeken vanaf de maand oktober. De verwachting is dat deze trend zich in 2020
voort gaat zetten en dat de nieuwe website een positieve bijdrage gaat leveren
aan het vergroten van het aantal online bezoeken.
Online kaartverkoop
In 2019 is Museum De Buitenplaats een nieuwe samenwerking aangegaan
met Ticketcounter zodat bezoekers ook online entreebewijzen kunnen kopen
voor een bezoek aan het museum en de verschillende activiteiten die het
museum organiseert. Bij wijze van pilot werden de online entreebewijzen
ingezet voor de Wereldkeukens die in 2019 regelmatig in het museumcafé
werden georganiseerd. Na evaluatie bleek dit een groot succes te zijn. De
Wereldkeukens zijn er goed bezocht. Bezoekers wisten de webshop te vinden
en ondervonden geen problemen bij de aanschaf van een ticket. Wel is er
voor gekozen om de tickets voor evenementen ook offline, aan de balie aan te
bieden om bezoekers van alle leeftijden te kunnen bedienen. Naar aanleiding
van de succesvolle pilot is besloten om voor alle evenementen, waaronder de
podiumevenementen, zowel online, als aan de balie in het Museumpaviljoen
tickets aan te bieden.
Sociale media en maandelijkse nieuwsbrief
Museum De Buitenplaats maakte in 2019 gebruik van de sociale mediakanalen
Instagram en Facebook, en in mindere mate ook van LinkedIn. Op Facebook
werd content gerelateerd aan de tentoonstellingen en evenementen geplaatst.
Daarnaast werden de evenementen als Facebook evenement geplaatst.
Het museum had in 2019 2.266 Facebook volgers. Op Instagram werden
aansprekende beelden gerelateerd aan de tentoonstellingen en evenementen
geplaatst. Het museum sloot 2019 af met 1623 volgers. Voor het eerst maakte
het museum in 2019 gebruik van het sociale mediaplatform Hootsuite om
berichten te beheren en in te plannen. Dit heeft gezorgd voor een betere
spreiding van de berichten en continue aandacht.
Elke maand brengt Museum De Buitenplaats een nieuwsbrief uit. Aan het eind
van 2019 had deze nieuwsbrief 1343 lezers. De gemiddelde open rate van de
nieuwsbrief was 49,8%.

RTV Drenthe maakte in 2019 reportages over de Australische Wereldkeuken
en de tentoonstelling De vrouwelijke blik. Radio Tynaarlo Lokaal besteedde
aandacht aan de exposities en de educatieve activiteiten van het museum.
Adverteren
In 2019 is het aantal advertenties is kunstbladen iets afgenomen om ruimte
te maken voor online adverteren via sociale media kanalen en door middel
van website banners. Met name online adverteren wordt gezien als een
goed alternatief voor de vaak kostbare advertentieruimte. Desondanks blijft
zichtbaarheid in de gedrukte media van belang. Het museum heeft in 2019
onder andere geadverteerd in Museumtijdschrift, Tableau, Vind Magazine, het
Groninger Museum Magazine, het Seizoenmagazine van de Stadsschouwburg &
De Oosterpoort 2019-2020, Noorderland, de KunstKrant, de NRC art ladder en
in het Dagblad van het Noorden (special Noordelijke Museumweken).
Steeds meer maken musea gebruik van vlotte radiocommercials om bezoekers
te bereiken. Radiocommercials zijn geschikt om de tentoonstellingen onder
de aandacht te brengen en vergroten daarnaast de naamsbekendheid van
het museum. In 2019 heeft Museum De Buitenplaats voor de tentoonstelling
Daan Remmerts de Vries, ‘Liefde je kunt me vinden bij de rivier’ op dit front
samengewerkt met Ster & Cultuur. De commercial, welke in de periode van 8
tot en met 12 oktober 2019 te horen was op Radio NPO 1 en NPO 4, heeft niet
tot meer bezoekers voor de tentoonstelling geleid. Dergelijke commercials
profiteren van de kracht van herhaling, helaas is het marketingbudget van het
museum hiervoor niet toereikend.

Pers
Voor tentoonstellingen en podiumevenementen in Museum De Buitenplaats
worden persberichten verstuurd. In 2019 is gewerkt aan het verbeteren van
de persberichten met als doel om het museum en de activiteiten vaker via
de landelijke en regionale pers bij een breed publiek onder de aandacht te
brengen. Het bereiken van de landelijke pers blijft lastig en een punt van
aandacht. De zichtbaarheid van Museum De Buitenplaats in de regionale pers
was in 2019 verbeterd ten opzichte van 2017 en 2018. De tentoonstellingen
Piet Sebens. De kom en ik, De vrouwelijke blik, Nicolaas Wijnberg. De hoge hoed
van Wijnberg en Daan Remmerts de Vries. ‘Liefde, je kunt me vinden bij de rivier’
werden allen door middel van een redactioneel artikel met fotoreportage in het
Dagblad van het Noorden vermeld. Ook de podiumevenementen werden in 2019
vaker dan in de voorgaande jaren uitgelicht. Hiernaast werden de persberichten
van het museum regelmatig in de Dorpsklanken opgenomen en online
verspreid, o.a. door RTV Noord, RTV Drenthe en de Groninger Gezinsbode.
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Collectie
De collectie is geen bezit van Stichting Het Nijsinghhuis, maar van Stichting
Endowment De Buitenplaats. Ed Spetter vormde samen met de directeur van
Museum De Buitenplaats de adviescommissie voor deze collectie. Vandaar
dat hier ook de collectie als onderdeel van het museale beleid is opgenomen.
De aanscherping van de visie, missie en het tentoonstellingsbeleid hebben
geleid tot andere aankopen dan tot op heden door Stichting Endowment De
Buitenplaats werden gedaan.

Museumtuin
Het afgelopen twee jaar zijn volgens ontwerp en onder leiding van onze
tuinarchitect Charlotte Korthals Altes geheel nieuwe borders rond de
spiegelvijver aangelegd; zijn de spiegelborders ‘geactualiseerd’ en de borders
langs de slangenmuur opnieuw in goede staat gebracht. Het pad onder de
perenberceau is bestraat met Weser zandsteen en aan weerszijden is eveneens
volgens ontwerp van Korthals Altes een mooie beplanting aangebracht. Haagjes
en vakken van Ilex zijn vervangen door lonicera.

Het collectiebeleidsplan moet nog altijd worden geschreven. Streven is hierin de
huidige collectie te evalueren en te beschrijven hoe deze in de toekomst in stand
gehouden moet worden, maar ook volgens welke doelstellingen de collectie kan
worden uitgebreid. Er is een begin gemaakt met de bescheiden herijking van de
collectie.

De aantasting van de taxuspartijen (dwaaltuin en spiegelvijver) door de
taxuskever blijft een punt van zorg. Ondanks bestrijding is deze plaag nog niet
onder de knie.

Voor 2019 wordt de volledige collectie gecontroleerd in Adlib en waar nodig
aangevuld met beschrijvingen en de juiste gegevens. Dankzij een subsidie van
de Stichting Beringer Hazewinkel is het museum in staat gesteld om met ingang
van maart 2019 voor 1 dag per week een specialist op het gebied van Adlib aan
te nemen.
Via Museum De Buitenplaats ontving de Stichting Endowment De Buitenplaats
het afgelopen jaar één schenking, te weten een bronzen sculptuur van Harro
Nikkels, Octolopus (2011).
Verder is in 2019 gewerkt aan de professionalisering met betrekking tot het
inpakken van kunst, verpakkingsmateriaal en opslag.

In de derde kamer van de tuin van Het Nijsinghhuis is een start gemaakt met de
ontwikkeling van een moestuin. De daar gekweekte groenten en kruiden zullen
gebruikt worden in de keuken van het Museumcafé.
De centrale kamer van de tuin behorende bij Het Nijsinghhuis en de voortuin
zullen nog aangepakt moeten worden. Grote delen van de buxuspartijen zijn in
deplorabele staat. Hiervoor moet eerst financiering worden gevonden, waarna
het kan worden opgeknapt. Als dit gerealiseerd is kan de centrale kamer in
2020 opengesteld worden voor publiek.
De lindenrij langs de hoofdweg is ingrijpend gesnoeid zodat alle
museumgebouwen nu vanaf de weg goed zichtbaar zijn. De beukenzuilen en
hagen in de formele tuin zijn een meter verlaagd; in 2020 zullen deze versmald
worden.
De drainage van het terrein spiegelvijver is
vervangen en uitgebreid. Alle pompen voor
fonteinen en waterlopen, inclusief de bronpomp
zijn waar nodig vervangen. Het onderhoud
hiervan wordt sinds dit voorjaar in eigen beheer
uitgevoerd. Dit is mogelijk dankzij de aanstelling
van een nieuwe medewerker Technische Dienst,
Facilitaire Zaken en Tentoonstellingsbouw en een
vrijwilliger die zich bezighoudt met de waterlopen
en vijvers.
Evenals vorige jaren is het professionele
onderhoud van de tuinen ondergebracht bij
Dolmans Landscaping Services. Door de
intensieve samenwerking tussen Dolmans
Landscaping Services en alle bij het
tuinonderhoud betrokken medewerkers en
vrijwilligers van Museum De Buitenplaats zijn de
tuinen naar een beduidend hoger plan getild.
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Gebouwen
Sinds het overlijden van Jos van Groeningen is nu ook Het Nijsinghhuis
onderdeel van het museum, hoewel het in eigendom is van Stichting
Endowment De Buitenplaats. Op dit moment loopt een procedure voor een
bestemmingswijziging. Het huis is immers niet langer een woonhuis, maar heeft
nu een museale bestemming gekregen waarvoor nieuwe plannen zijn gemaakt.
De provincie Drenthe heeft een bedrag van € 200.000 ter beschikking gesteld
voor de restauratie en herbestemming van Het Nijsinghhuis. Monumentenzorg
Noord is in de arm genomen om de restauratie- en herbestemmingsplannen
mede te ontwikkelen en te begeleiden.
De gescheurde muur van het Museumcafé is na een ingrijpende operatie
hersteld. Ook is er een nieuwe aansluiting op het gemeenteriool
gerealiseerd. In oktober is een start gemaakt met aanpassingen aan de
keuken van het Museumcafé: de werkverlichting is verbeterd middels LEDverlichtingsarmaturen boven de werkplekken, een keukenblok is op hoogte
gebracht en het plafond is voorzien van afneembare verf.
In De Oranjerie kwam een lekkage in het CV systeem aan het licht. De
betreffende lekkende radiator is vervangen. Bovendien is het houtsnijwerk
Levensboom boven de entree van De Oranjerie in december door Pieter Jan
Kuiken gerestaureerd.
Alle gebouwen van het museumcomplex zijn geschilderd en de kas in de tuin van
Het Nijsinghhuis is gerestaureerd en geschilderd.
Jaarlijkse controles aan de klimaatinstallatie, CV’s, brandblusmiddelen,
brandmeld- en alarminstallatie alsook de maandelijkse controles van de
brandmeldinstallatie zijn uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende
kleine veranderingen doorgevoerd: de klimaatinstallatie is opnieuw afgesteld,
de datalogger gekalibreerd en blusmiddelen zijn vervangen.
Een fietsenstalling voor bezoekers is met de hulp van de gemeente Tynaarlo
kostenneutraal tot stand gekomen.

Museumcafé
Door aantrekkende bezoekersaantallen, de groeiende
businessclub en een steviger PR-aanpak stijgt de verhuur
van De Oranjerie en het bezoek aan het Museumcafé.
Dit jaar is gestart met het regelmatig organiseren
‘wereldkeukens’ in het Museumcafé. Dit initiatief is in het
leven geroepen om de bewoners uit de regio kennis te laten
maken met de keukens uit de landen van herkomst van de
nieuwkomers in de gemeente Tynaarlo. De wereldkeukens
worden zeer goed bezocht en zijn alle keren volgeboekt
geweest. Het komend jaar wordt het organiseren van de
wereldkeukens gecontinueerd en geïntensiveerd. De omzet
van het Museumcafé en De Oranjerie tezamen bedroeg
€ 90.194. Het afgelopen jaar werden het Museumcafé en
De Oranjerie 4 keer verhuurd. In 2020 zal het museum
nog meer inzetten op het aanbieden van verschillende
arrangementen.
Het unique selling point van het Museumcafé blijven de
zelfgemaakte taarten, bonbons en koekjes. Ook wordt er meer aandacht
besteed aan seizoensgebonden producten en gerechten, zoals huisgemaakte
chutneys, jams en soepen. Alle producten zijn (op bestelling) te koop in het
Museumcafé.
Museumwinkel
De Museumwinkel heeft een succesvol jaar achter de rug. De omzet in 2019
was beduidend hoger dan het jaar daarvoor. Vooral artikelen die aansloten
bij de exposities werden goed verkocht. Zo waren bijvoorbeeld tijdens de
tentoonstelling Piet Sebens. De kom en ik Japanse kommen en porseleinen
vaasjes populair. Eco-vriendelijke materialen hebben altijd de voorkeur zoals
tassen en paraplu’s van gerecyclede materialen, bamboo kinderserviezen en
speelgoed met gifvrije verf. Er wordt naar gestreefd steeds nieuwe artikelen in
de Museumwinkel aan te bieden zodat het assortiment verrassend blijft.

In verband met
kostenbesparingen worden
reparaties en aanpassingen
zoveel als mogelijk door
de technische dienst zelf
uitgevoerd.
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Veiligheid en Beveiliging
In september en oktober 2019 hebben 8 medewerkers en vrijwilligers een
training BHV gevolgd. De training is in november afgerond middels een
ontruimingsoefening in het Museumpaviljoen. Een en ander was georganiseerd
in samenwerking met de Brandweer Eelde.
Naar aanleiding van deze oefening zijn twee extra locaties in het
Museumpaviljoen voorzien van blusmiddelen en wordt het ‘noodpad’ over het
dak van het Museumpaviljoen vrijgehouden van vegetatie.
Het bedrijfsnoodplan is aangepast. Bij eventuele calamiteiten heeft de
brandweer de beschikking over plattegronden van het gehele museumcomplex.
Aangezien Het Nijsinghuis sinds dit jaar onderdeel is van het museumcomplex
wordt gekeken hoe de brandmeld- en alarminstallatie inclusief de meldkamer
op elkaar afgestemd kunnen worden. Een en ander moet medio juli 2020
afgerond zijn.

Stichting Vrienden De Buitenplaats
Vrienden zijn belangrijk voor het museum. Dankzij hun jaarlijkse gift kan het
museum tentoonstellingen blijven maken. Eens per jaar worden de vrienden
uitgenodigd voor de opening van een tentoonstelling. Daarnaast ontvangen zij
korting op de concerten en andere activiteiten die het museum organiseert. Ook
hebben de vrienden gratis toegang tot het museum. Zij ontvangen regelmatig
Een nieuwsbrief waarin de activiteiten van het museum worden vermeld. Ook
krijgen zij de activiteitenladders thuisgestuurd.
Elk jaar loopt het aantal vrienden terug als gevolg van vergrijzing van het
vriendenbestand. Het museum probeert via een andere weg jongere vrienden
aan ons kunnen binden. Hoewel Stichting Vrienden De Buitenplaats een
separate organisatie is, ondersteunt deze stichting het museum direct en
indirect. Deze stichting heeft momenteel 628 betalende vrienden.
Businessclub Museum De Buitenplaats
Op 1 januari 2016 zag de Businessclub
Museum De Buitenplaats het licht met 20
businessclubleden. Inmiddels bestaat de
businessclub uit en 33 enthousiaste leden
die zich ook daadwerkelijk aan het museum
hebben gecommitteerd. Het lidmaatschap
wordt voor een periode van 3 jaar aangegaan.
De businessclub is dit jaar 4 keer bijeengekomen (in het ritme van de tentoonstellingen
en de seizoenen). Het businessclubdiner vond
dit jaar plaats op De Breedenborg, een borg in
het dorpje Breede bij het dorp Warffum.

Medewerkers
Het afgelopen jaar waren er 7,2 fte in dienst van Stichting Het Nijsinghhuis. Er
zijn 3 tijdelijke contracten afgesloten.
Daarnaast zorgden ruim 100 vrijwilligers voor een bijdrage aan de dagelijkse
organisatie van het museum. Zo zijn er vrijwilligers werkzaam bij de balie van
het museum, in de Museumwinkel, in het Museumcafé en in de Museumtuin.
Bovendien zijn er vrijwilligers werkzaam tijdens de op- en afbouw van
tentoonstellingen, geven vrijwilligers rondleidingen en begeleiden ze de
educatieve en podiumactiviteiten.
Er was ruimte voor 1 stagiair Kunstgeschiedenis vanuit de Rijksuniversiteit
Groningen.
Het afgelopen jaar werkten via Werkplein Drentsche Aa (de Intergemeentelijke
Sociale dienst Assen, Tynaarlo, Hunze en Aa’s) 14 participatiemedewerkers
in het Museumcafé en bij de Technische Dienst. In de Museumtuin werkten 2
participatiemedewerkers met een WOP overeenkomst. Deze medewerkers zijn
begeleid door een gedetacheerde werkcoach vanuit Alescon/iWerk.
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De thema’s van de bijeenkomsten zijn verschillend. Soms gerelateerd aan
kunst, een masterclass Collectieverzameling door Nienke van der Wal,
directeur van Stichting Art Projects Amsterdam en initiatiefnemer van Young
Collectors Circle. Ook onderwerpen van meer algemene aard, waaronder
een lezing over het ‘nieuwe’ Duitsland door Margriet Brandsma, voormalig
correspondent bij de NOS, passeren de revue tijdens de goedbezochte
bijeenkomsten van de businessclub.
Daarnaast worden businessclubleden uitgenodigd voor openingen, lezingen,
krijgen zij de gelegenheid hun eigen bedrijf te presenteren voor de overige
leden (presentatie, bedrijfsbezoek, etc.) en de mogelijkheid om 1 keer
per jaar gebruik te maken van het Museumpaviljoen, het Museumcafé of
De Oranjerie om relaties te ontvangen voor een receptie, bedrijfsborrel
of andere gelegenheid. Van deze mogelijkheid hebben in 2019 een aantal
businessclubleden gebruikgemaakt.
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Financiën
Het museum sluit 2019 af met een negatief resultaat van € 57.778.
De gemeente Tynaarlo verstrekte in totaal € 42.878 aan subsidie op
personeelskosten. Daarnaast ontving het museum een subsidie voor
de exploitatie van € 50.000 van de gemeente Tynaarlo. Van de provincie
Drenthe ontving het museum in totaal € 152.000 aan subsidie voor zowel de
tentoonstellingsprogrammering als de podiumprogrammering. Het museum
ontving verder in totaal € 124.592 van overige fondsen, schenkingen en
stichtingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de kosten en baten wordt
verwezen naar de jaarrekening 2019.
Risicoparagraaf
De continuïteit van Stichting Het Nijsinghhuis is voor het komende jaar
verzekerd door de toegezegde meerjarige subsidie 2017-2020 van de provincie
Drenthe. Dit bestaat uit de toekenning van een structurele subsidie aan het
museum door de provincie Drenthe van
€ 100.000 voor de periode 2017-2020. Voor 2019 kende de provincie Drenthe een
incidentele subsidie toe € 100.000. Voor 2019-2020 heeft de provincie Drenthe
een bedrag van € 50.000 per jaar extra toegezegd op incidentele basis. Dit geeft
het museum een basis voor de bedrijfsvoering en het tentoonstellingsbeleid. De
gemeente Tynaarlo heeft voor 2019 een toezegging gedaan van € 50.000 en voor
2020-2021 een bedrag van € 50.000 per jaar opgenomen in de begroting. Voor
de periode na 2020 is het museum met de gemeente Tynaarlo en de provincie
Drenthe in overleg.
Desondanks is het museum waarschijnlijk genoodzaakt één collectiegerelateerde tentoonstelling per jaar op te nemen in de programmering. Dit
heeft te maken met teruglopende inkomsten uit sponsor- en fondsenwerving.
Het afgelopen jaar is gebleken dat het vinden van fondsen of sponsoren
moeilijk is voor de reguliere activiteiten, terwijl het museum daarvoor juist
meer ondersteuning zoekt. Het organiseren van extra activiteiten is in het
licht hiervan een secundaire behoefte. Het museum zou in de toekomst meer
baat hebben bij ondersteuning van particuliere initiatieven of fondsen op naam
binnen Stichting Endowment De Buitenplaats.
Wel is het voor het museum van groot belang door te gaan met het werven
van sponsoren en fondsen en is het verkrijgen van een tweede venue voor de
tentoonstellingen een alternatieve bron van inkomsten bij achterblijvende
sponsoring. Er zal naar een andere vriendenformule moeten worden gezocht
en businessclublidmaatschappen zullen nog verder moeten groeien om het
museum te ondersteunen.
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Raad van Toezicht
Stichting het Nijsinghhuis heeft een Raad van Toezicht. Deze komt vier keer per
jaar bijeen en indien noodzakelijk vaker. De Raad van Toezicht kwam in 2019 vier
keer bijeen.
In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
De heer mr. T.S. Plas (voorzitter)
De heer B. van Slochteren
De heer J. Kielman
De heer H. Koop
De heer prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Stichting Vrienden Museum De Buitenplaats
Het bestuur van de Stichting Vrienden Museum De Buitenplaats bestond in 2019
uit twee bestuursleden:
De heer E.M. Spetter
Mevrouw drs. P. Wageman
Medewerkers Museum De Buitenplaats
De vaste staf van Museum De Buitenplaats bestaat uit de volgende
medewerkers:
De heer H.G. Coster 			
–
Mevrouw G.W. Eriks 			
–
Mevrouw A. Flik 			
–
Mevrouw A.L. Folkerts 		
–
Mevrouw A.J. Offringa 		
–
Mevrouw H.E. Patterson 		
–
Mevrouw L. Swaving 			
–
Mevrouw drs. P. Wageman 		
–
De heer P.M.M. van der Zee 		
–
					

Museumcafé
Office Manager
Podiumprogrammeur
Museumcafé
Relatiebeheer
Museumcafé
Communicatie, PR en Marketing
Directeur
Technische Dienst, Facilitaire Zaken
en Tentoonstellingsbouw

Colofon
Aan dit jaarverslag werkten mee: Sjoukje Bastiaans (Museumwinkel),
Hein Beernink (Museumtuin en gebouwen), Margreet Eriks (Office Manager),
Diana Kobes (Controller), Anke Flik (Podiumactiviteiten), Annette Offringa
(Relatiebeheer), Kim van Steenwijk (Educatie), Lisa Swaving (Communicatie, PR
en Marketing), Marianne van den Tol-Darwinkel (werkcoach Alescon/iWerk),
Patty Wageman (Directeur), Grian Wind (Educatie) en Michael van der Zee
(Technische Dienst, Facilitaire Zaken en Tentoonstellingsbouw).
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Jaarverslag 2019
en
Jaarrekening 2019
Stichting het Nijsinghhuis
Eelde
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Balans per 31 december 2019
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa					31 december 2019		

Exploitatierekening 2019

31 december 2018

				
2019				2018

					EUR		EUR		EUR		EUR
Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
5.441
.800

EUR		EUR		EUR		EUR

Vlottende activa
Voorraden (2)

33.094

30.702

Vorderingen (3)

122.426

122.095

Liquide middelen (4)

40.652

64.286

201.613

217.883

Passiva				31 december 2019		

31 december 2018

					EUR		EUR		EUR		EUR
Eigen vermogen (5)

-150.526

-92.748

Voorzieningen (6)

176.704

176.704

Kortlopende schulden (7)

175.435

133.927

201.613

217.883
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Subsidiebaten (9)
Entreegelden (10)
Omzet horeca
Omzet winkel
Giften en baten uit fondsenwerving (11)
Overige baten (12)

244.878		
119.749		
90.194		
69.575		

270.000
94.710
62.117
56.441

124.592
29.405		

196.802
24.970

Omzet totaal		678.393		705.040

Personeelskosten (13)
Afschrijvingskosten
Huisvesting (14)
Kosten entrees (15)
Kosten horeca
Kosten winkel
Financïele kosten (16)
Overige kosten (17)

315.067		
.728		
130.474		
167.988		
26.178		
35.678 		
1.354		
58.704		

250.836
.326
153.236
181.042
21.294
38.590
1.057
50.671

Bedrijfskosten totaal		736.171		 697.05

Bedrijfsresultaat		-57.778		
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7.988

Toelichting op de balans en exploitatierekening
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting het Nijsinghhuis betreft het exploiteren van
Museum de Buitenplaats en Het Nijsinghhuis. Museum de Buitenplaats toont en
verzamelt figuratieve kunst van na 1945 waarbij de nadruk ligt op in Nederland
woonachtige kunstenaars.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9
van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ640.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van
één kalenderjaar.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost
anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Dit betreft alle opbrengsten die gaan over het verslagjaar, inclusief
toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen
vormt en inschattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op
de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties,
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële
waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waarderingsveranderingen in de winst-en-verliesrekening
maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste
waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna
beschreven manier gewaardeerd.

in de reële waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. In de
eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last
in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van
de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde
of vervaardigingskosten. In het jaar van investeren wordt tijdsgelang
afgeschreven.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde is bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden, rekening houdend met voorziening
voor incourantheid.
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De waardering van vorderingen, liquide middelen en schulden is toegelicht
onder het hoofd financiële instrumenten.
Subsidies
Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat
de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te
brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten
onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden
voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen
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Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa

3. Vorderingen

		31 december 2019		31 december 2018

		31 december 2019		31 december 2018

				EUR					EUR

				EUR				EUR

Boekwaarde 1 januari				 .800			
1.126
Bij: investeringen		
		5.369				 0
Af: Afschrijvingen				 .728				
.326

Debiteuren			
Belastingen			
Overige vorderingen en
overlopende activa			

107.104			

			

122.426			

Boekwaarde 31 december				5.441			

.800

7.073			
8.249			

10.022
18.580
93.493

122.095

Debiteuren
Hieronder is opgenomen een voorziening voor oninbare debiteuren van € 0
(2018: € 0).

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

2. Voorraden
		31 december 2019		31 december 2018

				EUR					EUR
Boeken, catalogi en winkelvoorraad			

33.094				

30.702

Ultimo 2019 is rekening gehouden met een voorziening wegens incourantheid van
€ 57.476 (2018: € 55.998).

Belastingen
		31 december 2019		31 december 2018
				EUR				EUR
Omzetbelasting			

8.249			

18.580

Overige vorderingen en overlopende activa
		31 december 2019		31 december 2018
				EUR				EUR
Subsidies en sponsoring			
Vooruitbetaalde kosten			
Overige vorderingen			
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30.036			
17.762			
59.306			
107.104			

46.000
47.293
.200
93.493

Bestemmingsreserves

4. Liquide middelen
		31 december 2019		31 december 2018
				EUR				EUR
Kas				
.476				285
Bank			
7.731			
63.006
Spaarrekening			
31.500				50
Flexibel kwartaaldeposito			
.945				945

		31 december 2019		31 december 2018
				EUR				EUR
1 januari			
47.679			
47.679
Dotatie/vrijval				0				 0

31 december			
			

40.652			

47.679

64.286

5. Eigen vermogen
		31 december 2019		31 december 2018
				EUR				EUR
Bestemmingsreserves			
Overig besteedbaar vermogen			

47.679			
-198.205			

47.679
-140.427

			

-150.526			

-92.748
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47.679			

Deze bestemmingsreserve personeel wordt gevormd teneinde toekomstige
personeelsverplichtingen te kunnen honoreren, samenhangend met onzekerheid
inzake toekomstige subsidies.

Overig besteedbaar vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
		31 december 2019		31 december 2018
				EUR				EUR
Stand per 1 januari			
Resultaat boekjaar			

-140.427			
-57.778			

-148.415
7.988

Stand per 31 december			

-198.205			

-140.427
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6. Voorzieningen
Onderhoudsvoorzieningen

Overige schulden

Onderhoud
Onderhoud
opstallen en
tuin en
bestrating
groen		voorziening

Totaal

		31 december 2019		31 december 2018
				EUR				EUR

EUR

EUR

EUR

1 januari 2019
Dotatie ten laste van exploitatierekening
Bestedingen ten gunste
van exploitatierekening

113.264
0

63.440
0

176.704
0

0

0

31 december 2019

113.264

63.440

8.996			

7.057

0

Reservering vakantiegeld
(inclusief sociale lasten)			
Reservering vakantiedagen
(inclusief sociale lasten)			
Lening Stichting Endowment De Buitenplaats
Overige			

2.723			
129.410			
12.174			

1.629
76.500
15.002

176.704

			

153.303			

100.188

De voorziening voor Onderhoud opstallen en bestrating wordt sinds boekjaar 1997
gevormd voor een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten over de jaren.
De opgebouwde voorziening ultimo 2019 dekt de vereiste voorziening volgens het
meerjarenonderhoudsplan 2015-2025, welke is opgesteld door Bureau 1232.
De voorziening voor Onderhoud tuin en groenvoorziening wordt sinds boekjaar 2001
gevormd voor een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten over de jaren. De
dotatie is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan over de periode 2014-2024 van
Bouwbureau Groningen.

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Inzake een afgesloten huurcontract dat afloopt per 25 november 2021 voor een
kopieermachine is sprake van een meerjarige financiële verplichting. Het resterende
totaal van de verplichting bedraagt ultimo 2019 EUR 4.070, waarvan EUR 2.220 vervalt
binnen een jaar en EUR 4.070 binnen vijf jaar.

7. Kortlopende schulden
		31 december 2019		31 december 2018
				EUR				EUR

Crediteuren			
Overige schulden			

22.131			
153.304			

33.739
100.188

			

175.435			

133.927

Crediteuren
Betreft ultimo boekjaar openstaande facturen van leveranciers.
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Toelichting op de exploitatierekening

9. Subsidiebaten

11. Giften en baten uit fondsenwerving
			2019				2018
			2019				2018

				EUR				EUR

				EUR				EUR
Subsidies op personeelskosten			
Subsdie Provincie Drenthe			
Subsidie Gemeente Tynaarlo			

42.878			
152.000			
50.000			

			

244.878			

40.000
20.000
30.000

270.000

10. Entreegelden
			2019				2018

Bedrijven en Stichtingen			
Stichting Endowment De Buitenplaats			
Notariële schenkingen			
Stichting Compenta			
Prins Bernard Cultuurfonds			
Beringer Hazewinkel			
Rabobank			
Stichting Vrienden De Buitenplaats			

6.492			
29.200			
5.000			
.900			
5.000			
36.000			
10.000			
32.000			

66.305
55.597
5.000
.900
5.000
25.000
10.000
32.000

			

124.592			

196.802

				EUR				EUR
12. Overige baten
Omzet entrees museumcomplex			
Omzet entrees het Nijsinghhuis			
			

112.939			
6.810			
19.749			

89.362
5.348
94.710

De entreeprijs bedroeg in 2019 € 10. Het aantal bezoekers is toegenomen van 16.000
naar 21.000.
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			2019				2018

				EUR				EUR
Businessclub			
Verhuur gebouwen 			
Overige			

18.375			
1.345			
1.307			

15.750
9.685
7.913

			

29.405			

24.970
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13. Personeelskosten

14. Huisvesting
			2019				2018

			2019				2018

				EUR				EUR

				EUR				EUR

Lonen en salarissen			
Ontvangen ziekengelden			
Sociale lasten 			
Kosten vrijwilligers			
Overige personeelskosten
(o.a. reiskosten en inleenkrachten)			

246.748			
-1.002 			
29.746			
13.819			

195.164
-6.786
24.616
9.525

25.756			

28.317

			

315.067			

Dagelijks onderhoud gebouwen			
34.569			
61.619
Huur werkplaats				 0				 4
Elektriciteit, gas en water			
11.842			
12.338
Beveiligingskosten			
8.013			
5.780
Verzekeringen			
4.553			
4.418
Kosten tuin			
63.041			
57.112
Kosten het Nijsinghhuis			
.726			
11.205
Kosten Oranjerie en café			
7.730			
.760

250.836

			

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2019 waren, exclusief vrijwilligers en uitzendkrachten, gemiddeld
7,2 fte’s in dienst (2018: 6,7 fte’s). Hiervan waren in 2019 7,2 fte’s (2018: 6,7 fte’s)
ongesubsidieerd.

130.474			

153.236

15. Kosten entrees
			2019				2018
				EUR				EUR

Tentoonstellingskosten			
Porti, drukwerk en promotie			

163.037			
4.951			

171.750
9.292

			

167.988			

181.042

16. Financiële kosten
			2019				2018
				EUR				EUR
Bankkosten			
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1.354			

1.057

Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Voorgesteld wordt het bedrijfsresultaat ad -/- € 57.778 over 2019 te onttrekken
aan het overige besteedbaar vermogen. Vooruitlopend op het besluit
hieromtrent door de Raad van Toezicht is dit voorstel in de balans per 31
december 2019 verwerkt.

17. Overige kosten
			2019				2018
				EUR				EUR
Algemene kosten			
Kantoorkosten			
Autokosten			
Accountants- en administratiekosten			

16.394			
16.654			
2.258			
23.398			

13.156
10.281
5.217
22.017

			

58.704			

50.671
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