INTRODUCTIE
In mei 2019 opende Museum De
Proefkolonie zijn deuren.
Door velen werd dit ervaren als een
wonder: in januari van dat jaar geloofde
extern vrijwel niemand meer dat het
museum ooit nog zou opengaan. Dankzij
grote inzet en doorzettingsvermogen is
dit toch gelukt. Weliswaar een maand
later dan aanvankelijk (april) de
bedoeling, maar gezien de
opeenstapeling van pechmomenten toch
bijzonder snel. Zeker ook omdat ook na
deze publieksopening de problemen –
voornamelijk in de vorm van storingen –
aanhielden.
De scepsis over een goede afloop leidde
ertoe dat het plannen van een officiële
opening tot het laatst werd uitgesteld.
Deze werd uiteindelijk apart gehouden
in oktober. Tegen die tijd functioneerde
het museum voor 98%.

We maakten in het seizoen 2018/2019 namelijk niet alleen kennis met de Wet van
Murphy, maar ook met de Wet van Behoud van Ellende. Alles wat niet mis kon gaan,
ging ook mis. Dit maakte dat het openingsjaar tot een opmerkelijke afspiegeling van
1818: de al even uitdagende opening van de eerste Proefkolonie.
Toch heeft dit ons als organisatie en vrijwilligers sterker gemaakt. De verschillende
partijen zijn door deze problemen heen tot een team samengesmeed. En doordat
iedereen de noodzaak van naamsbekendheid zag, ontpopte dit team zich al gauw
tot informele ambassadeurs van De Proefkolonie. Dit versterkte de toch al stevige
inzet op Marketing en Communicatie. Ook werden enkele evenementen op gebied
van sport, muziek en literatuur georganiseerd, wederom met grote inzet van alle
kanten. Het museum kreeg een geheel nieuw educatieprogramma dat meteen
aansluiting vond bij de leerlijn scholen Westerveld. Tevens is er hard gewerkt aan de
toelating tot het Museumregister, wat heeft geresulteerd in stevig beleid op onder
andere collectiebeheer en – behoud.
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Het openingsjaar betekende een
significante inzet op marketing en
communicatie. Er is een marketingstrategie ontwikkeld met als basis de
een eigen huisstijl, website, poster en
folder, alsmede een promotrailer.
Rond de opening is geflyerd in de
regio (combideal lunch + museum) en
een promoteam heeft op diverse
grote markten gestaan. Ook zijn er deals
gesloten met Social Deal, De Leukste Deal,
Kruidvat Museumweken en De
Zonnebloem. Een samenwerking met de
organisatie Bus-Idee lijkt veelbelovend voor
de promotie van dagtours: het museum
staat op de website en is vertegenwoordigd
op de Bus-Idee beurs, wat leidde tot diverse
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Activiteiten
Afgezien van de openingsactiviteiten was
2019 een rustig jaar op het gebied van
evenementen. De reden hiervoor was dat
de normale museale taken voorrang kregen.
Iedereen moest immers zijn plek weten te
vinden. Toch zijn er ook in 2019 diverse
activiteiten georganiseerd, om zo de
bekendheid van het museum te vergroten.
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van Culturele Mobiliteit. Reacties van
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de interactieve spellen werden geroemd.

Zo werden er twee nieuwe boekpublicaties
gevierd. Op 29 maart presenteerde Jan
Mensink zijn boek ‘Droom en Weldaad’ over
200 jaar Maatschappij van Weldadigheid en
op 25 september bracht Angelie Sense haar
biografie ‘De Kolonieman’ over Johannes
van den Bosch uit in gezelschap van veertig
nazaten van deze koloniestichter. Ook als
pleisterplaats voor actieve uitjes bleek het
museum geschikt. Op 10 juni vormde het

Educatie
Op het gebied van scholeneducatie werd in
2019 een geheel nieuw programma in
gebruik genomen, ontwikkeld in
samenwerking met K&C. Het competitieve
spel KolonieChallenge daagt groepen
kinderen uit tot het uitvoeren van
negentiende-eeuwse werkjes en het spelen

In juli kwam de eerste middelbare school

stukken en de daaraan gekoppelde

met enkele klassen. Dit was een

protocollen gebruikt worden om succesvol

onverwachte boeking, waarvoor ad hoc een
programma in elkaar is gezet, op basis van
een speurtocht langs de monumenten. Dit
concept is vervolgens doorontwikkeld tot
een volwaardig educatief programma, dat
we in 2020 hopen uit te rollen.
Tijdens de Oktober Kindermaand werd het
in eigen beheer ontwikkelde ‘Waar is Lena’
getest. Hieruit bleek dat het nog te moeilijk
was voor jonge kinderen. Het programma
zal verder doorontwikkeld worden.
Dankzij een donatie van het Retourschip is
de educatieruimte verder aangekleed, zodat
de sfeer van een 19de eeuws beurtschip
ontstaat.

Collectie
Reeds vanaf de opening kregen we vragen
of we ook de Museumjaarkaart accepteren.
Telkens moesten wij ‘nee’ verkopen. De
procedure om acceptant te worden was
vanwege de aanhoudende problemen
uitgesteld, maar vanaf halverwege oktober
is er druk gewerkt om aan de strenge eisen
te voldoen. Naast een stevige
organisatorische en financiële
verantwoording, vraagt dit ook een nieuwe
focus op verantwoord collectiebeheer.
Dit alles heeft geresulteerd in een
Beleidsplan 2020-2024, een Collectieplan
2020-2025 en een hervalidatie van de
complete collectie. In 2020 zullen deze

door de audit te komen.

Baten en lasten over 2019

Raad van toezicht

Stichting Koloniecentrum (Huis van Weldadigheid / Museum De Proefkolonie)
2019

2018

Netto-omzet
Baten van subsidies van
overheden
Baten van andere organisaties
zonder winststreven

329.013
111.500

1.100.000

263.691

675.000

Som van de geworven baten
Overige bedrijfsopbrengsten

704.204
15.698

1.775.000
4.520

719.902

1.779.520

Kostprijs van de omzet

68.471

-

Kosten van beheer en
administratie
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

235.198
4.146
413.840

92.993
1.684.807

670

-

-2.423

1.720

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke
kosten
Saldo

In 2019 bestond de Raad van
Toezicht uit de volgende
leden:
De heer K. Loohuis
Mevrouw A. Haarsma
Mevrouw M. Jongsma
Jonkheer R.A. van den Bosch
De heer A. van der Spek

Bezoekers
Balans Per 31 december 2019
17.889 (100%)

Stichting Koloniecentrum (Huis van Weldadigheid / Museum De Proefkolonie)

waarvan:
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

volbetalende bezoekers:
38.995

-

11.712 (65%)
3.103
19.857
47.277

541.431
464.098

70.237

1.005.529

109.232
31-12-2019

1.005.529
31-12-2018

Ondernemingsvermogen

(2.218)

205

Langlopende schulden

13.114

-

Kortlopende schulden

98.336

1.005.324

109.232

1.005.529

PASSIVA

actie-tickets:

2.715 (15%)
scholieren:

624 (4%)
volwassen groepen:

2.835 (16%)

