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Jaarverslag 2020

Stichting Museum De Buitenplaats
Statutaire naam:
Vestigingsplaats:
Hoofdweg 76, 9761 EK Eelde
Rechtsvorm:		
Stichting zonder winstoogmerk
Het Stichtingsbestuur voert de directie over het Museum en
rapporteert aan de Raad van Toezicht van het Museum.
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Woord vooraf
Museum De Buitenplaats blikt terug op een bewogen jaar dat voor een groot
deel in het teken stond van de pandemie en de daarmee gepaard gaande
gevolgen.
Aan het begin van het jaar nam Patty Wageman afscheid van het museum
om aan de slag te gaan als directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken,
na bijna zes jaar directeur te zijn geweest van Museum De Buitenplaats.
Kort na deze wisseling van de wacht diende de coronacrisis zich aan waardoor
alle musea in Nederland op dertien maart de deuren moesten sluiten, een
omstandigheid die ook gedurende het verdere jaar nog twee keer aan de orde
zou zijn. Deze situatie noopte Museum De Buitenplaats tot talloze maatregelen.
Tentoonstellingen werden verlengd, geannuleerd of tot nader order opgeschort.
Ook voor de podiumprogrammering waren de omstandigheden eender en
konden talloze uitvoeringen geen doorgang vinden. De afdeling Educatie van
het museum liep eveneens tegen dergelijke grenzen aan. Door alle perikelen
rondom het coronavirus werden veel schoolbezoeken geannuleerd. Het museumcafé, net als overige horeca in Nederland, ondervond vanzelfsprekend ook
tegenslag en moest de deuren meerdere keren voor een langere periode
gesloten houden. De lockdown van het museum die op vijftien december 2020
werd geëffectueerd, duurt op het moment van schrijven nog voort.
Maar, ondanks tegenslagen bleek Museum De Buitenplaats zich ook te kunnen
adapteren aan de gegeven omstandigheden. Er bleek volop creativiteit in huis
om het museum onder de aandacht te brengen van een breed publiek. In dit
jaarverslag kunt u kennis nemen van de belangrijkste wetenswaardigheden
over 2020.
De eerste twee weken van 2020 stond de tentoonstelling Daan Remmerts de
Vries. Liefde, je kunt me vinden bij de rivier nog in Museum De Buitenplaats
geprogrammeerd, om vervolgens plaats te maken voor de expositie over het
Ploeglid Johan Dijkstra: Vergezichten. Het grafische werk van Johan Dijkstra
(1896-1978). Deze tentoonstelling bleef door de omstandigheden uiteindelijk
langer staan dan oorspronkelijk gedacht. Museum De Buitenplaats is de vele
bruikleengevers die dit mogelijk hebben gemaakt hiervoor bijzonder dankbaar.
In oktober kon de expositie met werken van Aline Thomassen, The wound is
the place where the light enters you alsnog doorgang vinden, zodat Museum
De Buitenplaats al met al drie tentoonstellingen kon laten zien, die ondanks de
geschetste context, goed werden bezocht. Het museum sloot het jaar af met in
totaal 10.706 bezoekers.
Dit jaar was er naast de aandacht voor tentoonstellingen en de podiumkunsten,
ook bijzonder veel belangstelling voor het Nijsinghhuis en de beeldentuin,
die door diverse mediakanalen over het voetlicht werden gebracht. Het leverde
tal van geïnteresseerde bezoekers op die, na eerst online te hebben
gereserveerd, een bezoek wilden brengen aan deze onderdelen binnen het
museumcomplex.
Het werd dit jaar ook eens te meer duidelijk hoe belangrijk een levendige
cultuur is voor het welzijn en voor de leefomgeving. Museum De Buitenplaats
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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 niet alleen in
huis worden gemaakt maar voor een groot deel nu ook zelf worden verbouwd.
Museum De Buitenplaats kon zich dit jaar verzekeren van de belangrijke
steun van zowel de provincie Drenthe als de gemeente Tynaarlo. De gemeente
Tynaarlo ondersteunde het museum in 2020 met € 53.125 waarvan € 50.000
bestemd voor de activiteiten door het gehele jaar en € 3.125 ter compensatie
van de coronacrisis. Van de provincie Drenthe ontving Museum De Buitenplaats
in totaal € 175.000 subsidie. Wij zijn de provincie Drenthe en de gemeente
Tynaarlo daar bijzonder dankbaar voor. Naast deze subsidies werd er € 110.774
aan inkomsten verworven uit sponsoring, overige subsidies, schenkingen en
legaten. Het museum sluit 2020 af met een negatief resultaat van € -8.631,Museum De Buitenplaats wil de volgende fondsen en stichtingen die het
afgelopen jaar projecten ondersteunden heel hartelijk bedanken. Als eerste
onze vaste begunstiger Stichting Beringer Hazewinkel, die van groot belang is
voor het museum. De Rabobank danken wij hartelijk voor het sponsoren van
onze tentoonstellingen in 2020. Een woord van dank gaat eveneens uit naar
de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en de Stichting Stokroos, voor hun
subsidie voor de tentoonstelling van Aline Thomassen. Steenhuis piano’s zijn
wij wederom bijzonder erkentelijk voor het stemmen van de vleugel voor
ieder optreden. Onze dank gaat verder uit naar de Vrienden van Museum
De Buitenplaats en de leden van de Businessclub voor hun financiële
ondersteuning en hun trouw. Daarnaast voelt Museum De Buitenplaats zich
bijzonder gesteund door de corona gerelateerde compensatiegelden die
wij mochten ontvangen van zowel het Mondriaanfonds alsook het Kickstart
Cultuurfonds.
Directie en medewerkers danken tot slot de leden van de Raad van Toezicht van
de Stichting Museum De Buitenplaats die ons het afgelopen jaar met raad en
daad terzijde heeft gestaan.
Het jaar 2020 bood ondanks alle wederwaardigheden ook zicht op andere tijden.
Er werden plannen gemaakt voor het vijfentwintig jarig bestaan van Museum
De Buitenplaats in 2021, een jaar waarin de crisis weliswaar nog niet geheel van
de baan zal zijn, maar waarin het vizier vooral ook gericht zal worden op een
toekomstbestendig museum.

Mariëtta Jansen
Directeur – conservator

8

Tentoonstellingen
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 zijn oeuvre als beeldend
kunstenaar. 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 was een
uitzonderlijke, zinnenprikkelende en zeer gevarieerde expositie.
Aantal bezoekers: 686
Sponsoren: provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo, Stichting Beringer
Hazewinkel en de Rabobank Assen en Noord-Drenthe.
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Vergezichten. Het grafische werk van Johan Dijkstra (1896-1978)
18 januari – 13 april 2020 (verlengd tot en met 27 september 2020)
Met de tentoonstelling Vergezichten toonde Museum De Buitenplaats bekend
en onbekend werk van de Groningse kunstenaar Johan Dijkstra (1896-1978).
De presentatie van Dijkstra’s grafiek te midden van zijn schilderijen en
tekeningen resulteerde in een uniek inzicht in het werkproces van deze
veelzijdige kunstenaar.
De Groningse kunstenaar Johan Dijkstra (1896-1978) liet een omvangrijk
grafisch oeuvre na. Het grootste deel van zijn prenten stamt uit de jaren twintig,
het boeiendste deel van zijn lange en rijke carrière. Dijkstra was in 1918 een
van de oprichters van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Gestimuleerd door het
vernieuwende artistieke elan van De Ploeg ontwikkelde hij zich tot een van de
belangrijkste grafici binnen de kunstkring.
In januari 2020 verscheen bij uitgeverij WBOOKS Vergezichten. Het grafische
werk van Johan Dijkstra door kunsthistorica Anneke de Vries. Deze catalogus
biedt voor het eerst een compleet overzicht van Dijkstra’s grafiek, met ruime
aandacht voor de rol die prenten in zijn loopbaan spelen in wisselwerking
met zijn schilderijen en tekeningen. Juist deze wisselwerking vormde het
uitgangspunt voor de tentoonstelling Vergezichten in Museum De Buitenplaats.
In samenwerking met de Stichting Johan Dijkstra presenteerde het museum
een schat aan bekend en onbekend werk. Dijkstra’s beroemdste prenten hangen
naast niet eerder getoonde schilderijen. Snelle tekeningen, een indrukwekkend
schetsboek en ander werkmateriaal dat vaak niet voor de buitenwereld bestemd
was, gaven een spannend beeld van het werkproces van deze productieve
en veelzijdige kunstenaar. De tentoonstelling werd samengesteld door
gastconservator Anneke de Vries.
Aantal bezoekers: 8425
Sponsoren: provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo, Stichting Beringer
Hazewinkel en de Rabobank Assen en Noord-Drenthe.
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Aline Thomassen. The wound is the place where the light enters you.
4 oktober 2020 – 14 maart 2021
Aline Thomassen (Maastricht 1964) woont en werkt afwisselend in Nederland
en Marokko. In haar werk laat zij de wereld van Noord-Afrikaanse vrouwen op
een bijzonder expressieve manier versmelten met haar eigen ervaringen.
Het vrouwelijk lichaam speelt daarin een centrale rol.
Thomassen toont Arabische vrouwen zoals zij ze heeft leren kennen:
krachtig, zelfbewust en expressief, vrij van fysieke taboes en gewend om
te overleven. Het beeld dat zij van hen toont vormt een aanvulling op het
eenzijdige en onvolledige beeld dat in het westen bestaat. Op de metersgrote
aquarellen staan solitaire vrouwenfiguren, die met hun ondoorgrondelijke
gezichtsuitdrukkingen, hun lichamelijkheid en raadselachtige anatomie
vervreemdend werken. De kleinere schetsen laten parallelle thema’s zien.
Geladen met individuele en culturele geschiedenissen, wekken haar beelden
indringende gewaarwordingen op. In Thomassens eigen bewoordingen: ‘Ik zoek
altijd naar het beeld zoals dat zich aan je opdringt als je aan iemand denkt met
je ogen dicht - het beeld van iemands emotionele impact. Langzaam vermengt
het zich met je eigen perspectief, totdat je niet meer weet wat nog van de ander
is en wat van jezelf.’
Thomassens personen zijn dan ook niet letterlijk naar het leven geschilderd,
maar geven in een expressieve stijl, indringende verbeeldingen van die
personen weer. De titel die Thomassen aan haar expositie in Museum
De Buitenplaats heeft meegegeven, is afkomstig uit een gedicht van de soefi
mysticus Rumi (1207 - 1273), waarvan de laatste regel luidt: ‘The wound is
the place where the light enters you’ (‘De wond is de plaats waar het licht
binnen treedt’). Het zijn woorden die tevens als leidraad dienden bij deze
tentoonstelling.
Thomassen ontving in 2013 de Jeanne Oosting prijs voor haar oeuvre. Zij had
eerder exposities in onder meer het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het
GEM en het Kunstmuseum in Den Haag, Stedelijk Museum Schiedam, Museum
Bommel van Dam in Venlo, Drawing Centre Diepenheim en Museum Dar Si Saïd
in Marrakech, Marokko.
Bij deze tentoonstelling verscheen een catalogus met essays van Abdelkader
Benali en Patty Wageman.
Aantal bezoekers: 1595
Sponsoren: provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo, Stichting Beringer
Hazewinkel, Rabobank Assen en Noord-Drenthe, Stichting Stokroos en
de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.
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Het Nijsinghhuis
In het najaar van 2020 werd een aanvang gemaakt met de eerste fase van de
restauratie van het monumentale 17e-eeuwse Nijsinghhuis. Dankzij de subsidie
van de provincie Drenthe is in samenwerking met Bouwcoach Alex Krauts,
Monumentenzorg Noord, de renovatie van het Nijsinghhuis gestart en zijn
daarmee de eerste stappen gezet om dit voormalige woonhuis, een volwaardig
onderdeel te laten uitmaken van het totale museumcomplex. Het gebouw stond
geruime tijd in de steigers om eerst aan de buitenkant onder handen genomen
te worden, om vervolgens in 2021 met overige restauratiewerkzaamheden
verder te kunnen gaan.
Tot eind 2018 werd het Nijsinghhuis bewoond door de oprichters van Museum
De Buitenplaats, het echtpaar Jos en Janneke van Groeningen. Met het overlijden
van Jos van Groeningen (2018) en eerder Janneke van Groeningen-Hazenberg
(2007) is het Nijsinghhuis door hun schenking onderdeel geworden van het
museumcomplex. Hoewel het huis tot aan het eind van het leven van Jos van
Groeningen op gezette tijden werd opengesteld voor publiek, bleef het een
woonhuis en privébezit. Maar sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw had
het echtpaar voor het huis al een museale bestemming voor ogen. En binnen
de muren van het Nijsinghhuis bevindt zich nog een ander onderdeel van hun
erfenis: de complete inrichting van het huis met daaronder de bijzondere
muurschilderingen van noordelijke realisten en hun belangrijke verzameling
van onder andere figuratieve kunst.
Dankzij een subsidie van de Stichting Beringer Hazewinkel is het museum
in staat gesteld om een specialist voor collectieregistratie aan te nemen.
Medio 2019 is een start gemaakt met het inventariseren van het Nijsinghhuis,
want er is gebleken dat de collectie veel verder reikt dan dat in Adlib staat
geregistreerd. Daarnaast hebben een groot aantal objecten nog geen vaste
standplaats. In 2020 is een start gemaakt met het ordenen van kunstwerken en
sculpturen om meer overzicht in de collectie te creëren. Naast de kunstcollectie
bevinden zich hier ook een bibliotheek en archieven die nog op ontsluiting
wachten. Ook het vakkundig huisvesten van de collectie verdient de aandacht.
Een op te stellen collectieplan voor meerjarig behoud en beheer van inventaris
en collectie is tot nu toe nog niet opgesteld maar verdient prioriteit. Een volgens
de museumnormen ingericht depot voor opslag van de kunstwerken en
inventaris wacht in 2021 op verdere uitvoering.
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Het Nijsinghhuis is één van de buitenplaatsen die in de omliggende regio
Eelde-Paterswolde bewaard is gebleven. In de toekomst wil het museum het
Nijsinghhuis het liefst openstellen voor publiek om daarin vrij rond te lopen
zoals het geval is in landhuizen van de National Trust in het Verenigd Koninkrijk,
of dichter bij huis de borgen in Groningen. Dit brengt echter vooralsnog
beveiligingsproblemen met zich mee. Het doel is om meer ruimten geschikt
te maken voor bezichtiging. Waar voorheen de Entree, de Blauwe Kamer,
de Bibliotheek, het Erotisch Kabinet, het Naturaliënkabinet en het Koetshuis te
bezichtigen waren, zal daar nu de Slaapkamer van het echtpaar aan toegevoegd
worden vanwege de schilderingen. De Keuken en de Opkamer zouden in de
toekomst opengesteld moeten worden omdat deze twee ruimten als voorbeeld
van een 17e-eeuws huis dienen. Op deze wijze kan het Verhaal van Drenthe
worden verweven met de passie van een echtpaar voor de kunsten en (tuin)
architectuur, maar ook voor de cultuurhistorische geschiedenis van Drenthe
door de wijze waarop ze het huis hebben gerenoveerd en de visie waarmee ze
de tuinen hebben aangelegd. De privétuin van Jos en Janneke van Groeningen is
inmiddels onderdeel van de grote publieke tuin en daarmee open voor publiek.
Anno 2020 beschikt Museum De Buitenplaats over een driedelig complex: een
museumpaviljoen met café, een beeldentuin met appelhof en het Nijsinghhuis
als pronkstuk. Daarmee is het moment voor een nieuwe museale toekomst
aangebroken.
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Podiumprogrammering
De invloed van corona was zeer groot op de podiumprogrammering voor 2020.
Op papier stond een geweldig muziekprogramma met net als in voorgaande
jaren een splitsing in twee delen: van januari tot en met juni en van september
tot en met december.
Uitgangspunt was het realiseren van 2 concerten per maand, waarbij een keer
per halfjaar de Vertelsalon, en het traditionele lunchconcert van het Nederlands
Studenten Kamerorkest (NESKO) vaste extra’s zijn. In de praktijk komt vaak nog
een concert “voorbij”. Sinds 2018 wordt bovendien onderzocht, op verzoek van
de vorige directeur, of avondconcerten weer opnieuw rendabel kunnen worden
in samenwerking met een horeca arrangement.
In overleg met de huidige directeur en gegeven de corona omstandigheden
is bij de programmering tweede helft 2020 van deze extra’s afgezien, waarbij
aangetekend moet worden dat er in de zomermaanden vijf extra lunchconcerten
zijn ingevoegd in nauwe samenwerking met de horeca. Deze concerten
voorzagen in een enorme behoefte en waren allen een succes, ook qua
bezetting.
Voor de eerste helft van 2020 is de gebruikelijke concertflyer uitgebracht; voor
de tweede helft is daarvan afgezien en werd deze vervangen door een hand-out.
Enerzijds door de grote onzekerheid ten aanzien van het kunnen realiseren van
het programma, anderzijds uit kostenoverwegingen.
De eerste zeven geplande concerten zijn in de eerste helft van 2020 normaal
uitgevoerd; de laatste zeven concerten van deze concertreeks zijn komen te
vervallen, evenals het avondconcert van sopraan Klaartje van Veldhoven met
pianist Paul Komen en de twee avondconcerten voor de tweede helft van 2020.
Gestreefd werd en wordt de afgelaste concerten op een ander tijdstip alsnog te
realiseren.
De tweede helft van de podiumprogrammering in 2020 kon pas in oktober
van start en bracht een relatief goede maand oktober mee. De traditionele
opening van het NNO kamermuziekprogramma, de laatste jaren een absoluut
hoogtepunt met minimaal 100 bezoekers in de zaal, kon nu slechts doorgaan
met 30 personen inclusief musici en medewerkers. Van alle betrokkenen werd
veel gevraagd: in verband met de kosten van de geplande productie met vijf
musici werd gewisseld naar een uitvoering met slechts drie. Dat betekende
omschakeling naar een ander ensemble en een ander, nog in te studeren
programma, maar vergde ook een andere inzet van onze, steeds flexibele,
horeca.
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Die flexibiliteit én creativiteit werd helemaal op de proef gesteld, toen er een
enorme belangstelling bleek te zijn voor de traditionele familievoorstelling
in het kader van Oktober Kindermaand. Maar liefst drie voorstellingen van
Cinderella konden worden gerealiseerd dankzij de geweldige inzet van het
ensemble Mythisch met Muziek. De horeca leverde een fantastische bijdrage
door het maken van kleurrijke knapzakjes voor de kinderen en Low Tea’s to go
voor de ouders/begeleiders.
Het jaar 2020 werd afgesloten met een concert van het Meraki Trio op 13
december.
Het hoeft geen betoog dat het jaar 2020 een zeer verlieslijdend jaar voor het
podium is geweest. Ondanks dat blijven de voornemens van alle bij het podium
betrokkenen positief in de hoop op, in elk geval een paar, zeer bijzondere
concerten, speciaal aangetrokken met het oog op het 25- jarig bestaan in 2021
van Museum De Buitenplaats.
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Museumtuin
Sinds 2015 is het onderhoud van de tuinen de weg omhoog ingeslagen na een
aantal jaren van neergang. We kunnen nu constateren dat we aangekomen zijn
op het niveau van onderhoud waar we willen zijn. Bewust van de kwaliteit die
de tuinen te bieden hebben, kunnen we nu zeggen dat de tuinen weer een key
selling point van Museum De Buitenplaats zijn. Ook met de openstelling van de
voormalige privétuin van het Nijsinghhuis sinds 2019. Al streven we naar meer;
immers het optimale is in een bewegend organisme van een tuin nooit bereikt.
Onderhoud
Evenals in de voorbije jaren werden de tuinen professioneel onderhouden
door een hovenier van Dolmans Landscaping Services. Af en toe werd deze
ondersteund door een of meer medewerkers van Dolmans bij grotere onderhoudsklussen, nieuwe aanplant of wanneer de tuinen extra mooi getoond moesten
worden in verband met naderende publiciteit. Het onderhoud van de tuinen is
het afgelopen jaar geheel geïntegreerd. De appelbomen in de appelhof werden
onderhouden door Kwekerij de Baggelhof. Tuinarchitect Charlotte Korthals
Altes was ook dit jaar betrokken als adviseur. Het streven is in 2021 een
besparing te realiseren op de begroting van het professionele onderhoud.
In aanvulling op het professionele onderhoud werkten vier vrijwilligers in de
tuinen. Eén medewerker werkte via Werkplein Drentse Aa bij ons in het kader
van integratie en toeleiding naar de arbeidsmarkt. We verwachten in 2021
uitstroom van medewerkers; aandacht voor nieuwe aanwas is gewenst.
Beplanting
De groene architectuur van de buxus aan de voor- en achterzijde van het
Nijsinghhuis was in de loop der jaren zo achteruitgegaan dat besloten werd
deze geheel te vervangen. Dit is in 2020 gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor een
gedeelte van de hulstheggen tussen het museumterrein en de Hoofdweg.
Een aantal van de gazons tegenover het museumpaviljoen is opnieuw
aangelegd. Dit alles in het kader van het meerjarenonderhoudsplan 2017-2020.
Infecties door taxuskever en buxusmot blijven aandacht vragen en een punt
van zorg. Door het warme weer was er in september explosieve algengroei in
de spiegelvijver. Deze is daarom met het oog op filmopnamen voor een tweede
keer leeggepompt en schoongemaakt. In tegenstelling tot 2019 is in 2020, door
intensieve en zorgvuldige beregening, verdroging van de tuinen voorkomen.
Aan de westzijde van het museumpaviljoen en de westzijde achter het stinzenpad zijn veranderingen opgetreden. Beplantingen en groene afscheidingen
zijn door buren verwijderd waardoor het intieme en besloten karakter van het
terrein deels verloren is gegaan. Het zicht vanaf het stinzenpad is door verkoop
en herinrichting veranderd. In 2021 zal gekeken moeten worden hoe we het
besloten karakter kunnen terugbrengen.
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Verhardingen
Bestratingen en rollagen op het terrein zijn hersteld. Hiermee zijn deze posten
uit de begroting onderhoud 2017-2020 gerealiseerd.
Publiciteit
De tuinen van het Museum en het Nijsinghhuis werden na succesvolle
filmopnamen in juli, prominent gepresenteerd in het zeer goed bekeken KRO/
NCRV televisieprogramma Binnenste Buiten (https://binnenstebuiten.kro-ncrv.
nl/wooninspiratie/video/tuinmuseum-buitenplaats-eelde).
Dit heeft de tuinen nog meer landelijke bekendheid gegeven. De respons
op deze uitzending was buitengewoon positief. De tuinen kwamen eveneens
nadrukkelijk aan bod in opnames van MuseumTV.
Rondleidingen
De inzet is meer dan in het verleden rondleidingen te organiseren in de tuinen.
Het team rondleiders is, middels een bijeenkomst verzorgd door de coördinator
tuinen, extra gemotiveerd voor 2021.
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Museumcafé
Team Museumcafé
Team Museumcafé startte 2020 positief. Er was een toename van gasten vanuit
het museum, van lokale gasten uit de omgeving zonder museumbezoek en een
toename in activiteiten. Daarnaast werden er nieuwe activiteiten geïntroduceerd
zoals een bijzonder diner in de bibliotheek van het Nijsinghhuis gecombineerd
met bijpassende wijnen uit de wijnkelder van Jos van Groeningen. Tevens
werd een Wereldkeuken met als thema Spanje georganiseerd, die goed werd
ontvangen.
Voor wat betreft personeelszaken zagen wij een mindering in personeelsuren
van 62 uur naar 48 uur. Dankzij gemotiveerde vrijwilligers en de op ad hoc
basis ingezette externe partij bij bijzondere gelegenheden, werd dit zeer goed
opgepakt. Naast drie museumcafé-coördinatoren, die elk twee dagen per week
ingeroosterd staan, draait het café op de inzet van vrijwilligers.
Corona
Sinds 13 maart is alles anders. Van een steeds drukker wordend museumcafé
zijn we nu in een situatie beland waar we inmiddels met een tweede lockdown te
maken hebben. We hebben dit proberen op te vangen door regelmatig contact
te onderhouden met onze groep vrijwilligers. Als tussentijdse oplossing is het
museumcafé geringe tijd open geweest als een TO GO kiosk. Ter promotie
werden flyers verspreid met als thema “Bijna buren van Museum De Buitenplaats,
het team van het museumcafé wil u graag een dagje in de watten leggen.”
Al met al kunnen we concluderen, dat we als museumcafé een slecht jaar
achter de rug hebben, dit vanwege de korte periodes waarin we open mochten
en de beperkende omstandigheden van de anderhalve-meter-samenleving.
Onze ruimte bleek opeens geschikt voor slechts zestien gasten per timeslot
in plaats van vijftig. Ook de Oranjerie bleek niet meer geschikt voor twintig
tot vijfentwintig personen, maar voor maximaal vijf tot zes gasten. Extra
activiteiten waren daardoor niet of nauwelijks mogelijk.
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Ontvangsten en evenementen
Hoewel het aantal ontvangsten en evenementen in 2020 door corona flink
is geslonken, heeft een aantal activiteiten toch doorgang kunnen vinden,
zoals het Cinderella concert. In de zomer vond een vijftal lunchconcerten
plaats waarbij een lunchbuffet geserveerd werd. Naast een enkel diner was
er ook een ontvangst van de leden van de Businessclub, een lunch in de tuin
van het Nijsinghhuis ter ere van een huwelijk en een verjaardagslunch in de
bibliotheek van het Nijsinghhuis. In het voorjaar kon op het buitenpodium een
huwelijksinzegening worden bijgewoond via een live stream in samenwerking
met de aangrenzende Dorpskerk. Eveneens hebben wij de Vrienden van
het Groninger Museum mogen ontvangen. Tot slot hebben twee openingen
plaatsgevonden, waarvan een zonder en een met beperkende omstandigheden.
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Museumwinkel
Ondanks de beperkingen door corona heeft de winkel goed gedraaid het
afgelopen jaar. Steeds meer mensen weten de winkel te vinden ook zonder
museumbezoek. We streven naar een steeds wisselend aanbod van artikelen
die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de tentoonstellingen en het jaargetijde.
Ook wordt er indien mogelijk gekozen voor milieuvriendelijke producten.
Zo is het afgelopen jaar het assortiment voor kinderen uitgebreid met
eco-vriendelijke producten van natuurlijke materialen.
Met WBOOKS zijn er afspraken gemaakt dat niet verkochte boeken retour
mogen, waardoor het assortiment boeken kon worden uitgebreid met ook
minder bekende titels.
Tijdens de tentoonstelling Vergezichten van Johan Dijkstra was er een
vruchtbare samenwerking met het Grafisch Centrum Groningen. Van de door
hen uitgegeven Koppermaandag prent van Johan Dijkstra werden in het museum
120 exemplaren verkocht. Ook de kaarten en boeken over het werk van Dijkstra
werden zeer goed verkocht. Door deze tentoonstelling was er daarnaast
beduidend meer belangstelling voor boeken van andere schilders van de
Groninger Ploeg. Al met al een succesvolle expositie.
De tentoonstelling van Aline Thomassen is vanwege corona maar zeer beperkt
open geweest. Daardoor zijn helaas relatief weinig boeken en kaarten van haar
werk verkocht. Toch kijken we, ondanks de vele beperkingen, terug op een
succesvol museumwinkeljaar.
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Educatie
Kindermiddag BSO
Met BSO Klokhuis in Eelde startten we in 2020 een samenwerking, na een
succesvolle pilot in 2019. De BSO komt met een groep van ongeveer tien
kinderen vier keer naar het museum. Bij ieder bezoek wordt een ander aspect
van het museum belicht (tentoonstelling, tuin, architectuur of een specifieke
techniek). Vervolgens gaan de kinderen op zaal aan de slag met het maken van
een eigen werkstuk dat gerelateerd is aan de kijkopdracht. In 2020 stonden er
drie series van vier bijeenkomsten gepland. Door corona hebben we slechts
twee bijeenkomsten uit de eerste serie kunnen uitvoeren.
Gekleurd Grijs in Actie
Ieder jaar organiseert K&C in de maand april voor de senioren in Drenthe
een gebundeld aanbod van een groot aantal culturele instellingen in Drenthe.
We hebben aanbod gemaakt met de titel Regenboog Rondleiding bij de
tentoonstellingen van Johan Dijkstra en Aline Thomassen. Op 7, 21 en 28
april werden de senioren uitgenodigd om mee te doen aan een interactieve
rondleiding. Wegens corona is dit aanbod geannuleerd.
Instaprondleidingen Hardop Kijken
Onder het motto ‘samen zie je meer’ worden volwassen bezoekers uitgenodigd
mee te doen aan een interactieve Instaprondleiding. De methode die bij twee
werken wordt toegepast is de Visual Thinking Strategies, waarbij de deelnemers
worden gestimuleerd datgene wat zij zien onder woorden te brengen. De Instaprondleidingen vinden plaats op de eerste en derde woensdag van de maand.
De twee geplande series Instaprondleidingen in voor- en najaar kwamen
wegens corona te vervallen.
Workshops Visual Thinking Strategies
De rondleiders die mee wilden doen aan het verzorgen van de Instaprondleidingen kregen in het voor- en najaar een serie van drie workshops
Visual Thinking Strategies aangeboden, verzorgd door Laurens Krüger, externe
deskundige op dit gebied. Hierbij oefenden de deelnemers met deze methode
die gebaseerd is op drie vooraf geformuleerde vragen.
Tijdens de tweede sessie waren ook enkele mensen van het team Educatie
aanwezig, omdat de methode ook geschikt is voor toepassing bij kinderen en
jongeren bij het kijken naar en praten over beeldende kunst.
Hoe Licht Gedicht Wordt
Tijdens het project Hoe Licht Gedicht Wordt, dat Museum De Buitenplaats
uitvoert in samenwerking met Terra Eelde, komen eerstejaars leerlingen naar
de museumtuin voor een workshop fotograferen. Door corona kon dit helaas
niet doorgaan. De workshop fotografie is online gegeven en de leerlingen
hebben in hun eigen omgeving foto’s gemaakt. De poëzielessen zijn over de
zomervakantie getild en konden in de klas gegeven worden door dichters.
Het samenvoegen van de foto’s en de gedichten tot één werkstuk hebben de
leerlingen ook nog op school kunnen doen tijdens de uren voor kunstvakken.
De presentatie van het leerlingenwerk vond voorgaande jaren plaats bij
Museum De Buitenplaats. We waren voornemens dat ook nu te doen, maar de
tweede lockdown gooide roet in het eten. We hebben moeten kiezen voor een
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online presentatie via de website van het museum, Facebook en Instagram.
Posteropdracht examenklassen Terra Eelde
In februari 2020 zijn de leerlingen met CKV als examenvak in het museum
geweest om foto’s te maken van de tuin. De communicatiemedewerker is bij hen
in de klas geweest voor een gastles over de wijze waarop het museum posters
inzet om mensen aan te zetten het museum te bezoeken. Vervolgens hebben de
leerlingen ontwerpen gemaakt voor een poster waarbij de tuin wordt uitgelicht.
Ze kregen daarbij enkele ontwerpvoorwaarden aangeleverd vanuit het museum.
Door corona hebben de leerlingen deze opdracht bijna geheel zelfstandig
moeten uitvoeren. Uit iedere klas heeft de communicatiemedewerker van het
museum één ‘beste’ poster gekozen. Alle posters zijn gedeeld via Facebook
en Instagram en de twee beste posters zijn in beperkte oplage afgedrukt en
verspreid.
Kijkwaaier voor de tuin
In het voorjaar van 2020 ontwikkelden we een zogenaamde Kijkwaaier voor de
tuin. De Kijkwaaier leidt bezoekers naar een selectie van sculpturen in de tuin.
Bij ieder beeld worden een aantal prikkelende vragen gesteld, die aanzetten
tot nadenken of het uitwisselen van meningen. De Kijkwaaier is geschikt voor
verschillende leeftijden, maar in het bijzonder voor gezinnen. Het biedt ouders
een kader om met hun kinderen in gesprek te gaan over kunst. De Kijkwaaiers
zijn te leen bij de balie.
Ontvangst groepen Cultuurmenu Tynaarlo en Drentse Cultuur Academie
In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie hebben wij de
basisschoolgroepen bijna allemaal volgens planning kunnen ontvangen.
Drie groepen die in de week voor de herfstvakantie zouden komen hebben
afgezegd in verband met corona.
Culturele Mobiliteit
Voor het programma Culturele Mobiliteit werden lesbrieven voor PO en
VMBO inclusief een creatieve verwerkingsopdracht samengesteld bij de
tentoonstellingen van Johan Dijkstra en Aline Thomassen. Door corona stelden
scholen de museumbezoeken zo lang mogelijk uit waardoor we in 2020 geen
boekingen via de regeling Culturele Mobiliteit hebben ontvangen.
Oktober Kindermaand – Mythisch met Muziek
Op zondagmiddag 18 oktober konden kinderen, samen met hun ouders, genieten
van het sprookje van Assepoester, maar dan op een andere manier verteld.
Tijdens deze muziektheatervoorstelling werd de vertelling ondersteund met
muziek wat de beleving van het verhaal voor veel kinderen extra intens maakte.
De voorstelling is gespeeld in drie rondes om het aantal bezoekers per keer
binnen het toegestane aantal te houden.
Ontdek de beelden van De Buitenplaats!
Voor individuele kinderen van 7 t/m 12 jaar werd in het kader van Oktober
Kindermaand op woensdagmiddag 16 oktober in de Beeldentuin een interactieve
rondleiding aangeboden, met tot slot een creatieve opdracht. Hier namen vijf
kinderen aan deel.
23

Samenwerking Pabo Hanze Hogeschool Groningen
Docent en stagecoördinator Marieke van Stempvoort benaderde ons met
de vraag of er mogelijkheden voor samenwerking zijn voor de studenten
van de Hanze Pabo. In verband met corona heeft deze samenwerking nog
niet plaatsgevonden. Mogelijk kan dit in 2021 worden vervolgd met de inzet
van tweedejaarsstudenten bij de praktische begeleiding van de educatieve
programma’s voor de leerlingen basisonderwijs en VMBO klassen 1 en 2.
Online aanbod voor het Voortgezet Onderwijs, in verband met corona
Omdat museumbezoek door corona een groot deel van het jaar niet mogelijk is,
hebben we vijf lesbrieven gemaakt, gebaseerd op de beelden in de Museumtuin,
inclusief een creatieve opdracht. Deze zijn online geplaatst op de website van
het museum. Ook de lesbrief Druktechnieken en Johan Dijkstra werd voor dit
doel op de website geplaatst. Hiermee kunnen de leerlingen vanuit huis of op
school toch kennismaken met de tentoonstelling en een deel van de collectie:
https://www.museumdebuitenplaats.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/
Start ontwikkeling nieuw project voor Nijsinghhuis groep 5/6
In november 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling van ‘Een
betoverend huis’, een nieuw educatieprogramma rond het Nijsinghhuis voor
leerlingen van groep 5/6. Dit programma wordt onderdeel van het Cultuurmenu
Tynaarlo. De eerste groepen zullen naar verwachting in april 2021 met dit
project meedoen.
Het programma begint met de maquette van het Nijsinghhuis die tijdelijk in de
klas komt te staan. De houten maquette vormt voor de leerlingen de aanleiding
om onderzoek te doen naar de geschiedenis van het huis. Hierbij worden ze op
weg geholpen met aanwijzingen die in de maquette zijn verstopt. Na een gastles
in de klas door een museummedewerker komen de kinderen daadwerkelijk naar
het Nijsinghhuis voor een rondleiding met fotografieopdrachten. Vervolgens
verwerken ze in een afsluitende les, onder leiding van een kunstenaar, hun
foto’s en ervaringen in een eigen werkstuk.
Pop Up Museum, samenwerking met het Speciaal Onderwijs, Praktijkschool
De Bolster
De samenwerking tussen Museum De Buitenplaats, Praktijkschool De Bolster
in Groningen en De Nederlandse Museumvereniging voor het zogenaamde PopUp Museum was in een vergevorderd stadium toen ook hier corona een streep
doorzette.
Het is niet uitgesloten dat het plan in de toekomst weer wordt opgepakt.
Ook andere kansrijke samenwerkingen zijn besproken met de docent Beeldend
van de school. Na corona pakken we het overleg weer op.
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Pilot Alfa College
In de weken vlak na de zomervakantie draaiden we een pilot met leerlingen van
de opleiding Pedagogisch Medewerker van het Alfa College. Deze leerlingen
kwamen naar het museum om nader kennis te maken met elkaar en voor een
les ‘Hardop Kijken’ die we plaatsten in het kader van hun opleiding.
We probeerden de leerlingen creatieve werkvormen aan te reiken die ze ook
met kinderen kunnen doen. En we probeerden ze bewust te maken van de
reacties die het kijken naar kunst bij hen opriep. Deze reacties plaatsten we in
het perspectief van hun toekomstige beroep. Van de vijf klassen hebben we er
drie kunnen ontvangen. De andere twee klassen moesten afzeggen vanwege
strengere maatregelen rond corona.
Kennismaking MBO Terra
Met twee docenten van MBO Terra vond een kennismakingsgesprek plaats
waarbij we hebben gekeken of er samenwerking mogelijk is. Er liggen
kansen op verschillende terreinen. De meest kansrijke is een project rond
de examenkandidaten van de groenopleiding. Zij maken voor hun afstuderen
verschillende bloemstukken, waarvan een bloemstuk een themastuk is.
Museum De Buitenplaats kan, gekoppeld aan een tentoonstelling, een thema
aandragen. De bloemstukken kunnen vervolgens getoond worden in het
museum. Het streven was om een pilot te doen in 2021. Maar door corona is het
niet gelukt hier invulling aan te geven. In 2021 pakken we dit lijntje weer op.
Team Educatie, nieuwe rondleiders
Regelmatig hebben wij gesprekken met mogelijke nieuwe rondleiders.
Na aanvankelijk enthousiasme haken toch veel kandidaten bij nader inzien om
uiteenlopende redenen af.
We hebben samen met Hein Beernink en Anouk Folkerts, de nieuwe
coördinatoren vrijwilligers, overlegd hoe we dit probleem deels kunnen
ondervangen. We hebben een introductieprogramma opgezet voor
geïnteresseerde en nieuwe vrijwilligers, waarmee we een duidelijk kader voor
de educatieve taken willen bieden.
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Communicatie, PR en Marketing
Eigen publiciteitskanalen
Museum De Buitenplaats heeft het afgelopen jaar veel verschillende
publiciteitskanalen ingezet om bij een breed publiek onder de aandacht te
komen. Allereerst heeft het museum eigen mogelijkheden om in te schakelen,
zoals de website, een museumfolder met muziekladder, een maandelijkse
nieuwsbrief en het gebruik van de sociale mediakanalen. Het afgelopen jaar
is gebleken dat het gebruik van deze social media kanalen extra belangrijk is
geworden. Het museum was al met al meer online zichtbaar dan voorgaande
jaren en had ondanks de beperkingen de ambitie om het publiek te blijven
prikkelen, te inspireren en te binden.
Social Media
Museum De Buitenplaats genereerde in 2020 veel publiciteit via de sociale
mediakanalen Instagram, Facebook, LinkedIn en Tripadvisor. Op Facebook
werd content geplaatst gerelateerd aan de tentoonstellingen en evenementen.
Daarnaast werden de evenementen als Facebookevenement geplaatst.
Het museum had dit jaar 2.503 Facebook volgers (2019: 2.266). Op Instagram
werden aansprekende beelden geplaatst, die in de eerste plaats gerelateerd
waren aan tentoonstellingen, evenementen en de (beelden)tuin. Het museum
sloot 2020 af met 2132 volgers (2019: 1623). Om meer volgers te krijgen, zijn
betaalde promoties gebruikt om meer bereik te genereren. Dit heeft een groot
effect op de toename in het aantal volgers en het aantal likes per bericht.
Ook hebben social influencers en partners meerdere malen content gedeeld,
wat zorgde voor meer publiciteit. Twee van deze partners zijn bijvoorbeeld
Platform Drentse Musea en Museumjaarkaart. Voor verspreiding van content
gebruikte Museum De Buitenplaats sinds dit jaar het mediaplatform Hootsuite
om berichten te beheren en in te plannen. Dit heeft gezorgd voor een betere
spreiding van de berichten en continue aandacht op alle sociale mediakanalen.
Website
Een grote vernieuwing in 2020 was de oplevering van de nieuwe website. De
oorspronkelijke website was gedateerd en kon niet meer voldoen aan de vraag
om informatievoorziening voor bezoekers. Dankzij deze verandering is het
content managementsysteem veel gebruiksvriendelijker geworden en kan het
museum via de website content aanbieden die beter past bij de vraag van de
huidige tijd, zoals een betere video ondersteuning en het koppelen van content
aan sociale mediakanalen. Daarnaast heeft de nieuwe website een activerende
functie met koppelingen om boekingen, machtigingen, inschrijvingen en giften
beter te stroomlijnen. Ook is het opzetten van een online ticketsysteem door
de crisis in een stroomversnelling geraakt en heeft de oplevering hiervan
gelijktijdig met de oplevering van de website plaatsgevonden. De oplevering van
de nieuwe website vond in april 2020 plaats.
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SEO en SEA
Gezamenlijk met partners INTK en Knap IT is in 2020 de optimalisatie van
de SEO (Search Engine Optimalisation) van de nieuwe website van Museum
De Buitenplaats grondig aangepakt. Deze optimalisatie vond plaats toen de
website opgeleverd werd, dit verklaart ook waarom het aantal online bezoeken
gemiddeld lager lag dan voorgaande jaren. INTK was het afgelopen jaar
daarnaast verantwoordelijk voor de SEA (Search Engine Advertising) via Google
AdWords. Drie hoofdoelen werden hierbij aangehouden, namelijk het vergroten
van naamsbekendheid, het verhogen van het aantal bezoekers aan het museum
en het verbeteren van de online zichtbaarheid van tentoonstellingen en andere
evenementen. In 2020 werden de Google advertenties ongeveer 169.060 keer
vertoond. Vanuit deze vertoningen klikten vervolgens zo’n 25.190 bezoekers door
naar de website. Zowel de vertoningen als de klikken zijn een verdubbeling van
de aantallen in 2019. In totaal kreeg de website ruim 53.980 online bezoeken.
Publiciteit via drukwerk
Het museum heeft het afgelopen jaar ook andere promotiematerialen
ingezet, zoals de verspreiding van onder andere flyers en posters. Museum
De Buitenplaats was met deze verspreiding zichtbaar op veel verschillende
(culturele) plaatsen in Noord-Nederland. Ook op straat werden middels
driehoek borden campagnes van het museum getoond. Daarnaast werd Museum
De Buitenplaats begin 2020 gepresenteerd aan een breed publiek middels een
A0 poster en een LED-beeldreclame in de aankomsthal van Groningen Airport
Eelde.
Pers en advertenties
De pers werd via persberichten en door persoonlijk contact op de hoogte
gebracht over de stand van zaken in het museum. Veranderingen in de
tentoonstellingsprogrammering, het uitlichten van podiumevenementen en
activiteiten die nieuwswaarde hadden, werden alle aan de pers voorgedragen.
Het museum heeft zowel op lokaal, als regionaal en nationaal niveau warme
contacten onderhouden met de pers en heeft daardoor ook veel ‘free publicity’
kunnen krijgen. Een voorbeeld hiervan is een artikel in de NRC gepubliceerd
op dertien november 2020 over de toekomst van het Nijsinghhuis. De Blauwe
Kamer in het Nijsinghhuis werd in december uitgelicht in een artikel in het
blad kM. Naast deze artikelen heeft Museum De Buitenplaats onder andere
geadverteerd in het Museumtijdschrift, MetropolisM, Vind Magazine, het
Groninger Museum Magazine, Noorderland, de KunstKrant, De Krant van
Tynaarlo, Dorpsklanken en in Dagblad van het Noorden. Tal van kranten
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hadden aandacht voor het museum en ook op andere wijzen werd het museum
op de kaart gezet. Het televisieprogramma Binnenstebuiten door de KRONCRV kwam langs om de Museumtuin te filmen. Dit zorgde voor een groot
bereik via de publieke omroep en daarmee veel aandacht voor het museum
en de tuin. Ook heeft Museum De Buitenplaats deelgenomen aan een project
van MuseumTV voor het ontwikkelen van een app waarbij het museum door
middel van video’s wordt gepromoot. Deze video’s worden tijdens vluchten
via luchtvaartmaatschappij KLM getoond om toeristen te enthousiasmeren.
Daarnaast zijn deze video’s ingezet ter promotie van het museum via de sociale
mediakanalen.
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Personeel & Organisatie
Medewerkers en organisatie Museum De Buitenplaats
De vaste staf van Museum De Buitenplaats bestond uit de volgende
medewerkers:
De heer H. van Antwerpen
Communicatie, PR en Marketing, Registrar
				(vanaf april 2020)
Mevrouw G. W. Eriks		
Office Manager (tot augustus 2020)
Mevrouw A. Flik		
Podiumprogrammeur
Mevrouw A. Folkerts		
Museumcafé / Coördinator vrijwilligers
Mevrouw M.M.M. Jansen
Directeur (vanaf maart 2020)
Mevrouw A.J. Offringa		
Relatiebeheer
Mevrouw H. Patterson		
Museumcafé
Mevrouw L. Plantinga		
Museumcafé
Mevrouw J. van der Spek
Office manager (augustus – december 2020)
Mevrouw L. Swaving		
Communicatie, PR en Marketing (tot april 2020)
Mevrouw P. Wageman		
Directeur (tot februari 2020)
De heer P.M.M. van der Zee Technische dienst, Facilitaire Zaken en
				Tentoonstellingsbouw
Het afgelopen jaar waren er, exclusief vrijwilligers en uitzendkrachten,
gemiddeld 5,6 fte’s in dienst (2019: 7,2 fte’s). Hiervan waren in 2020 5,6 fte’s
(2019: 7,2 fte’s) ongesubsidieerd.
Daarnaast zorgden zo’n honderd vrijwilligers voor een bijdrage aan de
dagelijkse organisatie van het museum. In Museum De Buitenplaats zijn
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.
Het afgelopen jaar werkten via Werkplein Drentsche Aa (de intergemeentelijke
Sociale Dienst Assen, Tynaarlo, Hunze en Aa’s) vier participatiemedewerkers in
het Museumcafé en in de Museumtuin.
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Vrijwilligers
Zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers die werkzaam zijn in de
verschillende taakgroepen kan Museum De Buitenplaats niet functioneren.
Naast de kleine staf vormen de vrijwilligers het menselijk kapitaal waar we
heel zuinig op zijn. Doordrongen van dit besef heeft de nieuwe directeur die
begin 2020 aantrad, geïnvesteerd in het verder ontwikkelen en uitvoeren van het
vrijwilligersbeleid.
Om dit te realiseren zijn twee medewerkers gevraagd de rol van coördinatie
vrijwilligers op zich te nemen. Zij gingen vanwege de coronacrisis die het
museum en daarmee de vrijwilligers hard raakte, van start in een weerbarstige
situatie. Veel van onze vrijwilligers zijn op leeftijd, 70 +, waardoor ze tot de
kwetsbare categorie horen. Dit betekende dat een aantal van hen niet aan het
werk kon toen het museum heropende na de eerste lockdown. Dit speelde
vooral in de front office van de balie/kassa/winkel.
Een heldere werkwijze
De coördinatoren hebben veel tijd geïnvesteerd in het inventariseren van de
diverse taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens is een helder protocol
vrijwilligersbeleid geformuleerd. De hele routing en inrichting is beschreven
en vastgesteld. Dit loopt van werving, kennismaking/selectie, aanstelling/
VOG, introductie, inwerken, evaluatie, voortgangs-begeleiding tot aan afscheid/
exit. Daarbij is helder wie waar verantwoordelijk voor is. Vanaf het najaar is er
volgens dit nieuwe protocol gewerkt.
Toerusting
De verantwoordelijkheid voor een goede toerusting van vrijwilligers, ligt
primair bij de taakgroep coördinatoren. Tijdens onze inventarisatie bleek
binnen de taakgroep balie/kassa/winkel het belang extra te investeren in
kassavaardigheden, prijsbewust handelen, vaardigheden bij calamiteiten en
gastvrouw/gastheerschap. Dit is verwerkt in onze jaarplanning 2021.
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Algemene activiteiten t.b.v. vrijwilligers
Vanwege de coronabeperkingen zijn een paar voorgenomen activiteiten
helaas gecanceld. Zo hebben we geen start kunnen maken met de jaarlijks
evaluatiegesprekken die met alle vrijwilligers gevoerd gaan worden. Andere
activiteiten zijn wel uitgevoerd of anders ingevuld. Zo was er een opstart-en
kennismakingsbijeenkomst voor oude en nieuwe medewerkers in combinatie
met een rondleiding langs de nieuwe expositie en een rondleiding door de
tuinen. Bijna alle 100 vrijwilligers werden begroet bij de kiosk van het museumcafé waar ieder zijn/haar eindejaarsgeschenk kon ophalen. Al improviserend
hebben we een start gemaakt met de uitvoering van het nieuwe beleid.
Het voornemen is gedurende het jaar vier activiteiten gekoppeld aan een
bijeenkomst te organiseren.
Afscheid
Met alle medewerkers die vanwege leeftijd niet aan de slag konden is een
persoonlijk gesprek gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat acht van hen besloot te
stoppen met het werk. Een moeilijke beslissing want de meesten waren al lang
verbonden aan het museum, sommigen betrokken vanaf het eerste uur. We zijn
hen veel dank verschuldigd. Van ieder is persoonlijk met een uitgebreide blijk
van waardering afscheid genomen.
Nieuwe instroom
Dankzij de werving via diverse kanalen hebben we een aantal nieuwe, jongere
vrijwilligers kunnen begroeten die aan de slag gingen binnen verschillende
taakgroepen.
Meer dan in het verleden worden rondleidingen in de museumtuin gepromoot.
Dit geldt ook voor de rondleidingen in het Nijsinghhuis. Bij het onderhoud van
de tuinen zal vanwege een doorgevoerde bezuiniging op het professionele
onderhoud nadrukkelijk ook inzet gevraagd worden van vrijwilligers. Het aanbod
van de taakgroep educatie vraagt om een wat ander profiel en interesse van
nieuwe vrijwilligers.
In het licht van bovenstaande zal in 2021 extra aandacht gegeven worden
aan werving van vrijwilligers voor rondleidingen in het Nijsinghhuis en de
museumtuin, werkzaamheden in de (moes)tuin en in de taakgroep educatie.
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Gebouwen, Veiligheid en Beveiliging, Collectie
Gebouwen
Onderhoud
In maart zijn enkele kleine aanpassingen aan de keuken in het Museumcafé
gedaan, zoals betegelen, verhogen van het aanrecht, kitwerkzaamheden en
vervangen van de kraan. Tevens zijn in maart de voorgevel van het museum en
de straatkant van het Museumcafé gereinigd.
Tijdens bestratingswerk aan het podium kwam aan het licht dat onder het
podium vocht zit. De waterkering blijkt niet waterdicht. Dit zorgt niet voor een
acuut probleem maar zal bij een meerjarenplan meegenomen moeten worden,
omdat het voor verzakking van het podium zorgt.
Verdere werkzaamheden betreffen het vervangen van een deel van de
waterleiding en het aanbrengen van een nieuwe hoofdkraan in de kruipruimte
van het Museumcafé.
Technische installaties
Jaarlijkse controles en onderhoud aan de klimaatinstallatie, CV’s, bevochtigers
en camera’s zijn uitgevoerd.
Er is tevens een begin gemaakt met het terugvinden en repareren van het
beregeningsysteem. Enkele magneetkleppen zijn vervangen en het systeem
werkt slechts ten dele. De moeilijkheid is dat in de loop der tijd delen om
onbekende redenen zijn afgesloten. Een recent overzicht ontbreekt. Rekening
houdend met de nieuwe aanplant in de tuin van het Nijsinghhuis begin juli,
is de tuin voorzien van honderd meter nieuwe druppelslang en acht nieuwe
sproeikoppen.
Verdere werkzaamheden aan installaties betroffen het stabiliseren van de
internetverbinding tussen het museum, museumcafé en de oranjerie, het
aanbrengen van afzuiging bij de kopieerruimte en de ruimte van de Technische
Dienst en het repareren van de afzuiging op kantoor.
In september is er een start gemaakt met werkzaamheden aan de buitenzijde
van het Nijsinghhuis. Zo werd onder andere het dak gerepareerd, rotte delen
van kozijnen vervangen, zandstenen duimen vervangen, en werd er gevoegd en
geschilderd. Het merendeel van de werkzaamheden kon tijdens de lockdown
uitgevoerd worden.
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Veiligheid en Beveiliging
Corona
De veiligheid stond in 2020 voor een groot deel in het teken van het
coronavirus. De implementatie van 128 regels vanuit de Museumvereniging had
consequenties voor diverse takken binnen het museum; communicatie, website,
Technische Dienst enzovoort. Alles met als doel: veiligheid voor de vrijwilligers,
het kantoorpersoneel én de bezoekers. Door te anticiperen kon vroegtijdig
perspex besteld en aangebracht worden. De keuze om bezoekers niet met
aanwijzingen te overvoeren heeft goed uitgepakt: men let meer op elkaar.
De enkele gebruikte snijfolieteksten voegen zich naadloos in het gebouw
waardoor de bezoeker even de ‘coronacrisis’ kan vergeten. Op- en afschalen
gaat vlot. In deze periode is de bezetting op kantoor teruggebracht.
Kantooroverleg gaat via Skype en er is een app-groep. Door corona is de BHVtraining dit jaar komen te vervallen.
Alarm, Brandmeldinstallatie en BHV
In juni zijn beide meldkamers van het Nijsinghhuis en Museum De Buitenplaats
volgens plan samengevoegd en ondergebracht bij Securitas. De brandmeldinstallatie (BMI) van het Nijsinghhuis wordt sinds september jaarlijks
onderhouden en maandelijks gecheckt door Venema communicatie. Medio
februari 2021 volgt Museum De Buitenplaats. Door deze nieuwe partner
verwachten we het aantal storingen te kunnen beperken en kosten te besparen.
Verder zijn de alarmcentrales, brandblusmiddelen en noodverlichting van beide
panden gecontroleerd. Voor eventuele calamiteiten heeft de brandweer sinds
2019 de beschikking over plattegronden. AED en EHBO-dozen zijn in oktober
gecontroleerd en up-to-date.
RI&E
In 2020 is er een start gemaakt met Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
De implementatie van ‘coronaregels’ in het voorjaar waren daarvoor een goede
oefening. Waar mogelijk is tijdens de inventarisatie een begin gemaakt met
aanpassingen. Zo is er na de aardbeving in Winde op 27 september 2020 actie
ondernomen op mogelijke aardbevingsschade. Daarnaast is een boom langs het
stinzenpad gecontroleerd
op stabiliteit en zijn bij de
aanpak van de buitenbestrating
de drempels bij de sèrre van
het Museumcafé minder hoog
gemaakt.
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Collectie
Wisselweek en transporten
2020 kende twee wisselweken tijdens de opbouw van de tentoonstellingen Johan
Dijkstra en Aline Thomassen. Met de tweede wisselweek werkte het team van
zeven personen volgens een eigen coronaprotocol, waaronder het verplicht
werken met Nitrile-handschoenen, mondkapje en werken met een vaste
partner. Afstand houden bleek niet altijd mogelijk. Door vooraf handelingen
door te spreken kon contact tijdens het samenwerken tot een minimum beperkt
blijven.
Verder is het wisselweek/transportteam ingezet voor de op- en afbouw van de
‘Octolopus’ van Harro Nickels, het leeghalen van het depot in Nieuw Balinge en
diverse andere transporten.
Art-handling
Op 9 maart heeft het team van de wisselweek en transport (totaal 11 personen)
een cursus art-handling gevolgd. Hierbij ging het met name om het goed
en kundig vervoeren van museale objecten. Aan de hand van voorbeelden
en vervolgens praktisch toepassen werden kop en schotel, schilderijen en
wandtegel vakkundig ingepakt. De cursus werd georganiseerd door het
Platform Drentse Musea en werd gegeven door Erwin Kriger en Rick Zwart van
het Rijksmuseum Amsterdam. Naar aanleiding van de cursus is er gekozen om
een ander type handschoenen en inpakmateriaal te gaan gebruiken.
Depot
Het leeghalen van het depot in Nieuw Balinge is op 17 november afgerond.
Naast een schifting in materiaal is alles meteen geïnventariseerd. Een deel van
de inventaris is ondergebracht in ons depot in Donderen. Een ander deel staat in
het Nijsinghhuis.
Nieuwe aanwinsten
Museum De Buitenplaats verwierf het afgelopen jaar één aankoop te weten
Fierljepper van Elizabeth Varga, dat eerder al in bruikleen in de collectie was
opgenomen. In februari vond een eigendoms-overdrachtverklaring plaats
van kunstwerken die geschonken werden door Achmea Interne Diensten aan
Stichting Endowment De Buitenplaats. Het betrof twee werken van Jan van der
Kooi, twee werken van Tjerk Reijinga en een werk van Johan van den Berg.
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Vrienden van Museum De Buitenplaats
Stichting Vrienden Museum De Buitenplaats
Het bestuur van de Stichting Vrienden Museum De Buitenplaats bestond in 2020
vooreerst nog uit twee bestuursleden:
De heer E. Spetter
Mevr. Drs. P. Wageman
Medio 2020 is mevr. Wageman wegens vertrek naar de Stichting Oude Groninger
Kerken uitgetreden uit het bestuur.
Vrienden
Vrienden zijn belangrijk voor het museum. Niet alleen door hun bijdrage die
het museum in staat stelt tentoonstellingen te blijven maken, maar ook om hun
betrokkenheid. De vrienden zijn dit jaar uitgenodigd voor het online mee kunnen
kijken naar de digitale opening van de tentoonstelling van Aline Thomassen,
dit vanwege de coronamaatregelen. De Vrienden ontvingen verder korting op
de concerten, op de catalogus van de tentoonstelling en andere activiteiten
die het museum organiseerde. De hoeveelheid concerten was dit jaar beperkt.
De Vrienden hebben met hun vriendenpas gratis entree tot het museum en
de museumtuin. Zij maakten daar, ondanks de perioden van lockdown, volop
gebruik van.
Elk jaar loopt het aantal vrienden terug als gevolg van vergrijzing van het
vriendenbestand. De stichting heeft momenteel 420 betalende vrienden.
In verband met corona en de hierdoor gewijzigde programmering is er dit jaar
niet een specifieke bijdrage van de vrienden toegewezen aan een onderdeel
van een tentoonstelling. Het museum zal in 2021 aandacht besteden aan de
instandhouding van de Vrienden en een actieplan opstellen om van terugloop
naar groei in het aantal Vrienden te gaan.
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Businessclub Museum De Buitenplaats
De Businessclub heeft in 2020 haar aantal leden, 33 in totaal, weten te
behouden. De businessclub komt doorgaans 4 keer per jaar bijeen (in het
ritme van de tentoonstellingen en de seizoenen). Daarnaast is er een jaarlijks
businessclub-diner.
Verschillende activiteiten zijn gecanceld door corona, waaronder een wijnproeverij,
het businessdiner en een rondleiding in het Forum Groningen. Het uitstellen en
afzeggen van bijeenkomsten werd dit jaar meer regel dan uitzondering. De enige
bijeenkomst van de businessclub die plaats heeft gevonden was een lezing van
schrijver en columnist Bert Wagendorp. Deze bijeenkomst werd goed bezocht
en de leden van de businessclub waren positief over het programma en de
gelegenheid elkaar weer eens te spreken onder het genot van een drankje en
een hapje.
De Businessclub heeft enthousiaste leden die zich ook daadwerkelijk aan het
museum hebben gecommitteerd. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de
periode van drie jaar. Businessleden hebben de mogelijkheid om 1 keer per
jaar gebruik te maken van het museum en het Nijsinghhuis. Ze kunnen al naar
gelang hun wensen een evenement of vergadering organiseren in zowel de
Oranjerie, het Museumcafé of in het Museumpaviljoen. In 2020 zijn door corona
geen mogelijkheden geweest hier gebruik van te maken.
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Raad van Toezicht
Stichting Nijsinghhuis onderging eind 2020 een statutaire naamswijziging en
veranderde in Stichting Museum De Buitenplaats. De stichting heeft een Raad
van Toezicht. Deze komt vier keer per jaar bijeen en indien noodzakelijk vaker.
De Raad van Toezicht kwam in 2020 vijf keer bijeen.
In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
De heer mr. T.S. Plas (voorzitter)
De heer B.K. van Slochteren
De heer J.E. Kielman
De heer prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
De heer B. Lokken

Colofon
Aan dit jaarverslag werkten mee: Sjoukje Bastiaans (Museumwinkel),
Hein Beernink (Museumtuin en coördinator vrijwilligers), Mettina Bleker
(Coördinator Bedrijfsvoering), Anke Flik (Podiumactiviteiten), Anouk Folkerts
(Museumcafe), Mariëtta Jansen (Directeur), Diana Kobes (Controller),
Annette Offringa (Relatiebeheer), Helen Patterson (Museumcafe), Liesbeth
Plantinga (Museumcafe), Kim van Steenwijk (Educatie), Huib van Antwerpen
(Communicatie, PR en Marketing), Michael van der Zee (Technische Dienst,
Facilitaire Zaken en Tentoonstellingsbouw) en Grian Wind (Educatie).
Eindredactie: Mariëtta Jansen (Directeur) en Mettina Bleker (Coördinator
Bedrijfsvoering)
Ontwerp: Michael van der Zee
Publicatiedatum: 21-04-2021
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Jaarrekening 2020
Stichting Museum De Buitenplaats
(voorheen Stichting Het Nijsinghhuis)
Eelde
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Balans per 31 december 2020
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa

31 december 2020

31 december 2019

EUR
EUR
EUR
EUR
Vaste activa
Materiële vaste activa (1)		 7.994		5.441
Vlottende activa
Voorraden (2)		 36.484		33.094
Vorderingen (3)		 75.902		122.426
Liquide middelen (4)		 57.291		40.652

		 177.671		201.613

Passiva

31 december 2020
EUR

EUR

31 december 2019
EUR

EUR

Eigen vermogen (5)		

-159.157		

-150.526

Voorzieningen (6)		

176.704		

176.704

Kortlopende schulden (7)		

160.124		

175.435

		177.671		201.613
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Exploitatierekening 2020

		2020		 2019
EUR
Subsidiebaten (9)
Entreegelden (10)
Omzet horeca
Omzet winkel
Giften en baten uit fondsenwerving (11)
Overige baten (12)

EUR

EUR

228.125		
68.770		
45.287		
44.648		

244.878
119.749
90.194
69.575

142.774		
25.179		

124.592
29.405

EUR

Omzet totaal		554.783		 678.393

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

223.518		
315.067
2.097		728
140.381 		
130.474
93.211		
167.988
8.917		
26.178
31.567		
35.678
977		
1.354
62.746		
58.704

Bedrijfskosten totaal		563.414		 736.171

Bedrijfsresultaat		 -8.631		-57.778
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Toelichting op de balans en exploitatierekening
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Museum De Buitenplaats 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.
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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
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.
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Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa
		 31 december 2020			 31 december 2019
					 EUR				EUR
Boekwaarde 1 januari				5.441					 800
Bij: investeringen				4.650				
5.369
Af: Afschrijvingen				2.097					 728

Boekwaarde 31 december					7.994			

5.441

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

2. Voorraden
		 31 december 2020		

31 december 2019

				
				EUR					 EUR
Boeken, catalogi en winkelvoorraad			

36.484		

Ultimo 2020 is rekening gehouden met een voorziening wegens incourantheid van
€ 61.739 (2019: € 57.476).
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33.094

3. Vorderingen
		 31 december 2020		 31 december 2019
				EUR			
3.176				
12.445			

EUR

Debiteuren			
Belastingen			
Overige vorderingen en
overlopende activa			

7.073
8.249

60.281			

107.104

			

75.902			

122.426

Debiteuren
Hieronder is opgenomen een voorziening voor oninbare debiteuren van € 0
(2019: € 0).

Belastingen
		 31 december 2020			 31 december 2019
				EUR			
Omzetbelasting			

12.445			

EUR
8.249

Overige vorderingen en overlopende activa
		 31 december 2020		

31 december 2019

				EUR			
Subsidies en sponsoring			
Vooruitbetaalde kosten			
Overige vorderingen			

23.364			
30.911				
6.006			

			

60.281			
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EUR
30.036
17.762
59.306
107.104

4. Liquide middelen
31 december 20

31 december 2019

EUR

EUR

366
24.775
31.205
945

476
7.731
3 1.500
945

57.291

40.652

31 december 2020

31 december 2019

EUR

EUR

47.679
-206.836

47.679
-198.205

-159.157

-150.526

Kas
Bank
Spaarrekening
Flexibel kwartaaldeposito

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves
Overig besteedbaar vermogen
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Bestemmingsreserves

31 december 2020

31 december 2019

EUR

EUR

1 januari
Dotatie/vrijval

47.679
0

47.679
0

31 december

47.679

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 2020

31 december 2019

EUR

EUR

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

-198.205
-8.631

-140.427
-57.778

Stand per 31 december

-206.836

-198.205
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6. Voorzieningen
Onderhoudsvoorzieningen
Onderhoud		Onderhoud
opstallen en 		
tuin en
bestrating		 groen			
voorziening

Totaal

		EUR

EUR

EUR

1 januari 2020
113.264		
Dotatie ten laste van exploitatierekening
0		
Bestedingen ten gunste van exploitatierekening
0		

63.440
0
0

176.704
0
0

31 december 2020

63.440

176.704

113.264		

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.
7. Kortlopende schulden
31 december 2020		

Crediteuren
Overige schulden

EUR			

EUR

8.072			
152.052			

22.131
153.304

160.124			

175.435

Crediteuren
Betreft ultimo boekjaar openstaande facturen van leveranciers.
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31 december 2019

Overige schulden
31 december2020

31 december 2019

EUR

EUR

Reservering vakantiegeld
(inclusief sociale lasten)
7.049
Reservering vakantiedagen (inclusief sociale lasten)
524
Lening Stichting Het Nijsinghhuis
129.410
Nog te ontvangen factuur huur Nijsinghhuis
6.000
Overige
9.069

8.996
2.723
129.410
0
12.174

152.052

153.303

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 2020 EUR 1.850, waarvan EUR 1.850 vervalt binnen een
jaar en EUR 0 binnen vijf jaar.
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Toelichting op de exploitatierekening

9. Subsidiebaten

Subsidies op personeelskosten
Subsdie Provincie Drenthe
Subsidie Gemeente Tynaarlo

2020

2019

EUR

EUR

0
175.000
53.125

42.878
152.000
50.000

228.125

244.878

2020

2019

EUR

EUR

65.939
2.831

112.939
6.810

68.770

119.749

10. Entreegelden

Omzet entrees museumcomplex
Omzet entrees het Nijsinghhuis

De entreeprijs bedroeg in 2020 € 10. Het aantal bezoekers is afgenomen van 21.000
naar 11.000.
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11. Giften en baten uit fondsenwerving

Bedrijven en Stichtingen
Stichting Het Nijsinghhuis
Notariële schenkingen
Stichting Compenta
M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Mondriaan Fonds
Legaten
Stichting VSBfonds
Beringer Hazewinkel
Tegemoetkoming vaste lasten Rijksoverheid
Rabobank
Stichting Vrienden De Buitenplaats

2020

2019

EUR

EUR

385
22.971
5.000
1.800
2.000
0
15.000
7.500
12.474
31.000
2.644
10.000
32.000

6.492
29.200
5.000
900
0
5.000
0
0
0
36.000
0
10.000
32.000

142.774

124.592

2020

2019

EUR

EUR

18.019
1.874
5.286

18.375
1.345
9.685

25.179

29.405

12. Overige baten

Businessclub
Verhuur gebouwen
Overige
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13. Personeelskosten

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

2020

2019

EUR

EUR

181.600
0
-52.915
31.926
8.308
15.087

246.748
-1.002
0
29.746
0
13.819

39.512

25.759

223.518

315.067

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 waren, exclusief vrijwilligers en uitzendkrachten, gemiddeld 5,6 fte’s
in dienst (2019: 7,2 fte’s). Hiervan waren in 2020 5,6 fte’s (2019: 7,2 fte’s) ongesubsidieerd.
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14. Huisvesting

Dagelijks onderhoud gebouwen
Huur werkplaats
Huur Het Nijsinghhuis (nov/dec)
Elektriciteit, gas en water
Beveiligingskosten
Verzekeringen
Schoonmaakkosten
Kosten tuin
Kosten het Nijsinghhuis
Kosten Oranjerie en café

2020

2019

EUR

EUR

3.461
2.100
6.000
18.111
8.142
4.957
13.380
73.009
225
996

34.569
0
0
11.842
8.013
4.553
0
63.041
726
7.730

140.381

130.474

2020

2019

EUR

EUR

89.566
3.645

163.037
4.951

93.211

167.988

2020

2019

EUR

EUR

977

1.354

15. Kosten entrees

Tentoonstellingskosten
Porti, drukwerk en promotie

16. Financiële kosten

Bankkosten
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17. Overige kosten

Algemene kosten
Kantoorkosten
Autokosten
Accountants- en advieskosten
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2020

2019

EUR

EUR

9.868
26.735
2.834
23.309

16.394
16.654
2.258
23.398

62.746

58.704

Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Voorgesteld wordt het bedrijfsresultaat ad -/- € 8.631 over 2020 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 2020 verwerkt.
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