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Woord vooraf 
 
 
Voor het museum liep het jaar 2016 door personele veranderingen anders dan anders en daardoor 
moest er veel worden geïmproviseerd. Gelukkig hebben we de financiële schade beperkt weten te 
houden en dat is voornamelijk te danken aan de buitengewone en enthousiaste inzet van vrijwilligers en 
staf. 
 
Een belangrijke verandering die in 2016 is doorgevoerd, is het verleggen van de ingang aan de centrale 
oprit met kassakeet, naar de oorspronkelijke ingang van het museum in kazemat A. Hier worden 
bezoekers weer ontvangen in een karakteristieke gang en is de routing langs kazemat Z, IJ en de Cantine, 
richting uitgang, logischer. Deze aanpassing, een lang gekoesterde wens van onze vrijwilligers, werd met 
groot enthousiasme door diezelfde vrijwilligers en onze bezoekers ontvangen.  
 
Doelstelling voor de aankomende jaren is om Naarden-Vesting en daarmee het Nederlands 
Vestingmuseum niet alleen nationaal maar ook internationaal op de kaart te zetten. In de eerste plaats is 
het innemen van een prominente plaats bij de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 
Werelderfgoed van groot belang. Het is de verwachting dat de Waterlinie deze status in 2019 zal krijgen. 
Dit betekent dat informatie, PR en tekstbordjes, in ieder geval, in het Engels moeten worden 
geprepareerd. Daarnaast staan tentoonstellingen geprogrammeerd over Nederlandse forten en 
vestingen overzee in Zuid Afrika, Noord Amerika, Brazilië en Indonesië. Hiermee wordt getoond dat 
vergelijkbare forten en vestingen op vele plaatsen op de wereld te vinden zijn. Aan de hand van deze 
tentoonstellingen wordt de betekenis van de Vesting van Naarden in een breder historisch en 
internationaal perspectief geplaatst.  
 
Onder de bezielende leiding van coördinator Niels Udo is het VVV-Bezoekerscentrum Naarden in 2016 
geprofessionaliseerd en konden de openingstijden worden uitgebreid. De stijging in bezoekersaantallen 
geeft aan dat het toeristische bezoek aan Naarden in de lift zit.  
 
De samenwerking met de nieuwe eigenaar van de vestingwerken, de Nationale Monumenten 
Organisatie (NMo) en haar beheermaatschappij de Stichting Monumenten Beheer (SMB) verloopt 
voorspoedig.  
 
Begin 2017 heeft er een belangrijk besluit plaatsgevonden. Het museum gaat niet verhuizen naar Bastion 
Oranje. Financieel is dit in deze tijden van ‘grillig en onvoorspelbaar museum bezoek’ onverantwoord. De 
plannen voor het inrichten van een multifunctioneel bezoekerscentrum in de Gele Loods gaan wel door. 
 
Het museum dankt de Gemeente Gooise Meren, de Stichting Monumenten Beheer, het bestuur van de 
Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum en Stadspromotie Naarden-Vesting voor de 
ondersteuning op vele terreinen. De Gemeente geeft door haar oprechte betrokkenheid aan, het grote 
belang te zien van het Vestingmuseum; al sinds 1955 het visitekaartje van Naarden-Vesting en van 
regionale, nationale en internationale grote historische betekenis. 
 
Zoals reeds gesteld was 2016 voor musea in het algemeen, een moeilijk jaar. Het NVM heeft een aantal 
moeilijke besluiten doorgevoerd, zoals het afschaffen van de vrijwilligersbijdragen, het stoppen met de 
verhuisplannen naar Bastion Oranje en het vervangen van de interim directie. Goede ideeën en 
initiatieven zijn ontwikkeld, om met gepaste reserves maar opgewektheid naar de toekomst te kijken.  
 
 
Oscar Hefting 
Directeur  
Nederlands Vestingmuseum 
 
Naarden, voorjaar 2017 
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1. Introductie  
 

Visie 

 

Het Nederlands Vestingmuseum verbindt mensen, cultureel erfgoed, de Nederlandse (militaire) 

geschiedenis en de historie van de Vestingstad Naarden in het bijzonder. 

 

Doelstelling 
 

Het Nederlands Vestingmuseum heeft als doel haar bezoekers te enthousiasmeren en belangstelling te 

creëren voor de geschiedenis van de Nederlandse vestingbouw, het functioneren van vestingenwerken 

en andere duurzame verdedigingswerken, alsmede het leven en werken daarin. Vanwege de plaats van 

het museum, in één van de bastions, is een tweede doel de instandhouding van de herinnering aan de 

voormalige Vestingstad Naarden met alles wat daarbij hoort. 

 

Missie 
 

De missie van het museum is de (internationale) bezoekers op een plezierige manier kennis te laten 

maken via woord, beeld, geluid (en soms ook geur) met de cultuurhistorische, de sociaaleconomische, 

militaire en bouwkundige aspecten van de Nederlandse verdedigingswerken en van de Vesting Naarden 

in het bijzonder. Daarnaast wil het museum een representatief overzicht geven van de eeuwenlange 

positie van Naarden als de verdediging van de oostelijke toegang van de Stelling van Amsterdam en als 

noordelijk ankerpunt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook het Nederlands cultureel en militair 

erfgoed overzee is een verhaal dat het museum in de toekomst graag zou willen vertellen. 

 

Organisatie 
 

Er zijn twee stichtingen bij het museum betrokken. Naast de Stichting Het Nederlands Vestingmuseum 

is er de Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum. Deze laatste heeft tot doel 

verzamelingen die betrekking hebben op de thema’s van het Nederlands Vestingmuseum bijeen te 

brengen, te onderhouden en tentoon te stellen om op die manier het Nederlands Vestingmuseum te  

steunen. 

 

Beide stichtingen beschikken over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verklaring en beide zijn 
vrijgesteld van het betalen van successierechten

1
. Het Nederlands Vestingmuseum is sinds 1999 

ingeschreven bij de Stichting Het Nederlands Museumregister. 
 

Nationale Monumenten organisatie (NMo) is sinds januari 2016 de eigenaar van de vestingwerken. De 

NMo is een organisatie, die opgericht is vanuit het besef dat samenwerking tussen monumenten 

beherende instellingen noodzakelijk is om het algemeen belang van het behoud van ons nationaal 

erfgoed te kunnen dienen. Het beheer over de vestingwerken wordt uitgevoerd door Stichting 

Monumenten Bezit (SMB). De SMB fungeert tevens als verhuurder van de ruimtes aan het Nederlands 

Vestingmuseum.  

 

Vrijwilligers en medewerkers 
 

De Museumorganisatie telde het afgelopen jaar 60 vrijwilligers, waaronder weekendcoördinatoren, 

schippers, gidsen, collectiebeheerders, kanonniers, kassamedewerkers, medewerkers van de technische 

dienst en medewerkers in het VVV-‐Bezoekers Centrum Naarden in de Utrechtse Poort. De vaste staf van 

het museum bestond in 2016 uit een directeur (vanaf mei) en een team van vier personen. 

 

1
 Het is dan ook mogelijk Het Nederlands Vestingmuseum bij testamentaire beschikking te bedenken.   
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2. Ligging en infrastructuur 

 

Naarden dateert uit 1350. De huidige vestingwerken zijn hoofdzakelijk in het laatste kwart van de 17
e 

eeuw gebouwd. Naarden is één van de weinige vestingsteden in Europa die geheel  intact is gebleven, 

mede dankzij vakkundige restauraties. Met haar dubbele gordel van wallen en grachten vormt zij een 

groot monument van nationaal belang. De voormalige hoofdstad van Het Gooi ontleende haar 

betekenis vooral aan de strategische ligging op een zandrug tussen de voormalige Zuiderzee en het 

Naardermeer. 

 

Het vestingwerk in Naarden dankt haar typische 'stervorm' aan zes bastions en ravelijnen. Een 

bastion is een vijfhoekige uitbouw van de hoofdverdedigingswal en een ravelijn is een eiland in een 

vestinggracht dat de achterliggende hoofdwal moest beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Naast 

Bastion Turfpoort heeft het museum ook de Utrechtse Poort bij het Bastion Oranje in gebruik en 

bestuurt - in opdracht van de gemeente Gooise Meren - daarin het VVV---Bezoekerscentrum Naarden. 

 

Bastion Turfpoort 
 

Sinds 1955 is het Nederlands Vestingmuseum gevestigd in de Vesting Naarden. Het 

bezoekersgedeelte evenals het kantoor en de werkplaats zijn gehuisvest in en op Bastion Turfpoort 

dat twee hectare beslaat. Tot het museumterrein behoort tevens het ravelijn tussen de Bastions 

Promers en Turfpoort. Op Bastion Turfpoort bevinden zich zes gebouwen. 

 

De depotcollecties zijn verdeeld over twee locaties. De documentaire attributen, waaronder ook foto’s 

en prenten, bevinden zich in het Gemeentearchief Gooise Meren aan de Cattenhagestraat 8 te 

Naarden. De depotruimte in het Stadsarchief wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. De 

driedimensionale attributen bevinden zich in een eigen depot in de Sint Vitusstraat dat van de 

gemeente Gooise Meren wordt gehuurd. 

 

Het hoofd van de technische- en onderhoudsdienst (TD) van het museum verzorgt samen met 

vrijwillige medewerkers het onderhoud van bastion Turfpoort. Ook verzorgt de TD het klein 

onderhoud van het Bezoekerscentrum in de Utrechtse Poort. 

 

De begrazing door geiten blijft een effectieve manier om het groenonderhoud te verminderen. De 

hoogte van het te maaien gras is aanzienlijk lager dan vroeger. Ook het weghalen van de 

zogenoemde 'opslag', kleine boompjes, is vervallen, omdat deze geheel door de geiten wordt 

opgegeten. Dit jaar zijn twee nieuwe geiten gehaald waardoor het totaal nu op negen is gebracht.  

 

Op 14 oktober 2016 is de ingang voor het publiek teruggebracht naar kazemat A. Rondleidingen 

hebben nu weer een logischer volgorde van kazemat A, via Z en IJ naar de Cantine. De tekst in witte 

letters met ‘Nederlands Vestingmuseum’ zijn van de lage flank naar de hoger gelegen face verplaatst 

om de zichtbaarheid vanaf de Burgemeester M.P. van Wettumweg te vergroten.  

 

Bastion Oranje 
 

Meer dan twaalf jaar geleden is het plan opgevat het Vestingmuseum te verhuizen naar Bastion 

Oranje, een ander bastion van Vesting Naarden. In de Utrechtse Poort zou het kantoor van het 

museum komen en in de Gele Loods zou de entree van het museum en de museumwinkel gehuisvest 

kunnen worden. Een verhuizing zou voordelen op het gebied van tentoonstellingsruimten en horeca 

kunnen bieden. In het verslagjaar is uitgebreid onderzoek gedaan naar de (financiële) haalbaarheid van 

deze plannen en begin 2017 is het besluit genomen definitief niet te gaan verhuizen. Het inrichten van 

een multifunctioneel bezoekerscentrum in de Gele Loods zal wel doorgang vinden.
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3. Museum 
 

  Collectie en verzamelbeleid 
 

Het door het bestuur geformuleerde verzamelbeleid richt zich op de periode tussen 1350 en 1965, 

waarbij het accent ligt op de (vesting)artillerie en het leven in een vestingstad. In de komende periode 

zal het museum zich concentreren op het in grote lijnen schetsen van de verdediging van Nederland 

door de eeuwen heen met behulp van kastelen, vestingen, linies en stellingen. Daarin komt in het 

bijzonder de nadruk te liggen op de eeuwenlange positie van Naarden als voorloper van de Stelling van 

Amsterdam en, in de 19e en begin 20e eeuw, als noordelijk ankerpunt van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Deze eigenschappen geven het museum bij uitstek de gelegenheid de strategische visies op 

de verdediging van het hart van Nederland door de eeuwen heen toe te lichten aan het publiek.  

 

Permanente tentoonstelling 

 

Aan de permanente tentoonstelling is, naast onderhoud, in het verslagjaar geen ingrijpende wijziging 

aangebracht in afwachting van een besluit tot verhuizen naar Bastion Oranje. Het schilderij Beleg van 

Naarden (1673) van Jan van Huchtenburg is gerestaureerd en geschikt gemaakt om tentoongesteld 

te worden in de vitrine van het Rampjaar. Dankzij Stichting Fonds M.A. Martens van Sevenhoven is 

de aankoop van het ‘Festung Bauen Spiel’, Petrus Schenk (1705), mogelijk gemaakt.  

 

   Wisseltentoonstellingen 

 

In 2016 was er slechts één tijdelijke tentoonstelling. Op 18 september heeft wapenexpert Frits 

Duinkerke een mini-expositie over de M95 gemaakt in Beneden IJ. 

Zoals in het voorwoord gemeld zal er de komende jaren juist meer aandacht besteedt worden aan 

het organiseren van wisseltentoonstellingen. 

 

Evenementen, educatie en speciale activiteiten 

 

Onze vaste programmaonderdelen zoals de gratis rondleidingen op de eerste en derde zondag van 

de maand en tijdens de vakanties zijn dit jaar weer een succes geweest. Op veel zondagen was er 

zoveel animo dat er met twee gidsen rondgeleid moest worden. 

 
Op eerste en derde zondag van de maand, en tevens tweede paasdag en tweede pinksterdag zijn er 

Schuttersdagen met kanondemonstraties geweest, uitgevoerd door de Kanonniers van het 

Vestingmuseum en de Schutters van Amersfoort. De nieuwe geluidsversterking, aangeschaft dankzij 

een gift van de Vrienden, maakte het mogelijk nu ook bovenop de Lage Flank de demonstraties goed te  

volgen.  

 
KidsGidsen van 10 tot 13 jaar namen leeftijdgenoten mee voor een rondje over en door het museum. 
Een leuk en succesvol initiatief. 

 
In de seizoensweekenden, van april tot oktober, en gedurende de vakantieperiodes waren er steeds een 
schipper en een gids aanwezig. De gratis rondleidingen trokken altijd publiek en de meeste rondvaarten 
van 13.00 en 14.00 uur waren vol en vaak ook de boot van 15.00 uur. 

 
Een nieuwe speurtocht ‘Vestingexpeditie’ is speciaal ontworpen door Sarah Remmerts de Vries voor 
leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen en wordt in 2017 aangeboden. Het museum neemt deel aan de 
gesprekken van de Mondriaanwerkgroep waarin de mogelijkheden voor samenwerking tussen musea en 
culturele instellingen in de regio worden besproken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Regio 
Gooi en Vechtstreek.
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In de zomervakantie werd Mad Science weer op het museum ontvangen. Mad Science is de grootste 
verstrekker van educatief en uitdagend onderwijs in Nederland. Hun missie is om overal waar ze komen, 
de nieuwsgierigheid van kinderen op te wekken met behulp van leuke, educatieve activiteiten. Deze 
activiteiten brengen een beter begrip van wetenschap en techniek en de invloed daarvan op het 
dagelijks leven.  
 

Ook de bezoeken van de Tingieter, op tweede paasdag en in de Herfstvakantie, waarbij kinderen zelf de 
gegoten beeldjes mochten verven, waren erg in trek. 
 
Op zondag 4 september is een try-out geweest voor yoga op de vesting door Yogafloor. Wegens grote 
interesse zal volgend jaar zes maal Vesting Yoga worden gegeven.  
 
Op 8 september 2016 is een delegatie van de Gemeente van Vestingstad Fredericia (DK) met een presentatie 
en kanonschot ontvangen op het Vestingmuseum. Er is gesproken over de vergelijkbare museale 
problematieken en de mogelijke oplossingen. Een tegenbezoek aan Fredericia ligt in het verschiet.  
 
Op de Open Monumentendag op zondag 11 september is het museum gratis opengesteld voor publiek dat in 
groten getale toestroomde.  
 
Het vrijwilligersuitje is dit jaar op 25 oktober 2016 naar forteiland Pampus gegaan. Dit is met gesloten beurs 
geregeld in het kader van een wederzijdse kennismaking, zodat de vrijwilligers van Pampus ook een keer naar 
het Vestingmuseum zullen komen. Het uitje was een groot succes.  
 
Op 29 en 30 oktober is voor de eerste keer Halloween georganiseerd. De kazematten waren spannend 
gemaakt met galgen, guillotines, geraamtes, enge geluiden en griezelversieringen. Het evenement trok zoveel 
bezoekers dat we het evenement in 2017 zullen herhalen.  
 
Op 15 november heeft de directeur een presentatie over het Vestingmuseum en forten overzee gegeven 
tijdens het Symposium van Stichting de Vesting Naarden in de Grote Kerk. Het was meteen een geschikt 
moment om aan te geven dat de verhuizing naar Bastion Oranje hoogstwaarschijnlijk geen doorgang zou 
gaan vinden maar dat de plannen voor het weer in gebruik nemen van de Gele Loods wel door zullen gaan. 
Met instemming van Wethouder Miriam van Meerten kon worden gemeld, dat de Gemeente Gooise Meren 
de prefinanciering van de nieuwe BackOffice van dit bezoekerscentrum zal faciliteren. 
 
Op 18 november heeft non-profit strategie adviesbureau De Kleine Consultant de resultaten van een 
marketingonderzoek voor het museum gepresenteerd. Dit onderzoek liet zien dat met kleine aanpassingen, 
zoals het verhogen van de toegangsprijs en het verzorgen van betere marketing, snel succes te boeken valt. 
Waar mogelijk zullen deze ideeën worden overgenomen en toegepast. 
 
Het museum heeft op 1 december het symposium Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHWL) bezocht. Aanleiding van het symposium was de voordracht van de NHWL als 
Werelderfgoed. Naarden maakt als noordelijkste vesting onderdeel uit van de NHWL. Het Vestingmuseum 
heeft aangeboden een documentatiecentrum over de NHWL op te zetten in het nieuwe bezoekerscentrum in 
de Gele Loods.  
 
Traditioneel werd het museum voor de kerstloop ’s avonds opengesteld. In 2016 was dat op 10 december. 
Een mooie kerstboom werd gesponsord door Tuincentrum Van der Roest uit Naarden.
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Boekingen 
 
Er zijn in 2016 29 bedrijfsuitjes in het museum geweest met totaal 751 personen. Hierbij zijn 32 rondleidingen 
gegeven, 12 rondvaarten en 6 kanonschoten. 
 
Er zijn 74 kinderfeestjes georganiseerd. Er zijn hierbij 42 schoten gelost en waren er 5 boottochten.  
 
In 2016 waren er vele geboekte schoolbezoeken met leerlingen en begeleiders. Natuurlijk werden er 
rondleidingen, schietexercities, speurtochten en boottochten aan deze bezoeken gekoppeld. Er waren 32 
schoolbezoeken met totaal 1180 kinderen en 176 begeleiders. Een rondleiding is 38 maal gegeven, 14 schoten 
zijn gelost en 5 maal is ook een boottocht gemaakt. 
 
Er waren 36 feestjes van particulieren. Hierbij waren 123 kinderen en 487 volwassenen. Er zijn hierbij 35 
rondleidingen gegeven, 12 schoten gelost en 27 keer is de boot gepakt. 
 
Waterliniegolf is dit jaar door 219 personen gedaan. 2x is dit gecombineerd met een rondleiding, 1x met een 
schot en 3x met een rondvaart. 
 
Verhuur van de diverse zalen stond het afgelopen jaar op een laag pitje: de Boven-IJ zaal werd 8x verhuurd, de 
RABO-zaal 3x en kazemat A 1x. Vrijwilligers en staf van de VVV en van het museum zijn weer 
geënthousiasmeerd om deze markante en goed geëquipeerde ruimten onder de aandacht te brengen en te 
gaan verhuren. 
 
Vanaf het moment van de aankomst van Sinterklaas op 12 november tot zijn vertrek op 5 december werd 
zoals ieder jaar de Slaapkamer van de Sinterklaas in Kazemat IJ ingericht. Tegenwoordig bevinden zich 
hier ook de bedden van alle Pieten. In dit verslagjaar was het bezoek aan de slaapkamer niet uitverkocht 
zoals in andere jaren omdat in de nabije omgeving dit idee is gekopieerd. Invulling van vitrines met 
speelgoed werd verzorgd door Intertoys uit Bussum. Naar de Slaapkamer van Sinterklaas zijn 9 scholen met 
173 kinderen en 38 begeleiders komen kijken.  
 
De Workshop Kanonnier werd vooral door bedrijven geboekt, voorafgaand aan of als afsluiting van een 
vergadering in Boven IJ. De combinatie van een korte rondleiding, instructie en veiligheidsprotocol voor 
het schieten met voorladers is een ontspannen bezigheid voor groepjes van maximaal 8 personen. Een 
vestingbittertje en de uitreiking van een diploma sluit deze activiteit doorgaans af. De Workshop Kanonnier is 
5x gegeven voor totaal 69 personen. 
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Bezoekers aantallen 

 

Het jaaroverzicht van betalende bezoekers laat een daling zien van 10%.  

 

Dit ligt, helaas, in lijn met de landelijke trend aangaande museumbezoek bij kleine en middelgrote 

musea. Zoals gemeld zijn er in 2016, onder andere, geen wisseltentoonstellingen opgezet. In 2015 

was het Fotofestival in Naarden, daardoor kwamen er ca. 4.000 gratis bezoekers meer in het 

museum. Wij onthalen deze bezoekers in 2017 weer met veel plezier.  

 

 

 

 

Bezoekers jaaroverzicht 2016     2015   

 
          

Volwassenen 6899     7546   

Kinderen 3176     3762   

Bezoekers    10075 - 11%   11353 

 
          

Museumkaart volwassenen 6198     6929   

Museumkaart kinderen 1816     2044   

Senioren 65+ 1017     988   

Cultureel Jongeren Paspoort 114     247   

Zakelijk verhuur bezoekers 576     466   

Bezoekers met korting   9721 - 9%   10674 

Totaal   19786 - 10%   22027 

      Fotofestival bezoekers gratis   0     3992 
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4. VVV - Bezoekerscentrum Naarden-Vesting en informatiepunt Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord 

 
Dit was het vijfde jaar dat het bezoekerscentrum Naarden-Vesting de lokale VVV functie vervulde vanuit 
de Utrechtse Poort. Van april tot oktober verzorgden medewerksters, onder leiding van Niels Udo, zes 
dagen per week informatie aan Nederlandse en buitenlandse toeristen. In de winterperiode was het 
bezoekerscentrum drie dagen per week geopend.  

 
 In 2016 zijn we gestart met een aantal verbeteringen. Om de kosten te beheersen is de toelage voor 
vrijwilligers afgebouwd en daardoor konden we de openingstijden verruimen. Het assortiment aan 
souvenirs is uitgebreid en met het gesponsord meubilair van de Comenius Boekhandel en een andere 
inrichting is er een veel betere uitstraling gerealiseerd. De feestelijke heropening heeft op 31 maart 2017 
plaatsgevonden. Er zit een lichte stijging in de bezoekersaantallen van het VVV. In 2016 werden 13.500 
bezoekers geteld, ruim 500 meer dan in 2015. In samenwerking met de Vereniging Vestingstad en de 
Vestingvaart, regelde het VVV voor 1050 personen stadswandelingen. Op de derde zondagswandeling 
kwamen 200 deelnemers af. Torenbeklimmingen werden gedaan door 400 volwassenen en 175 kinderen. 
Daarnaast waren er ook torenbeklimmingen voor 17 groepen van ca. 20 personen en vele rondvaarten. Op 
Open Monumentendag zijn er 300 volwassenen en 100 kinderen in de toren geteld. Hieruit blijkt dat 
Naarden steeds bekender wordt als bijzondere plaats voor dagtochten. Het aantal boekingen overtrof het 
aantal van vorig jaar.  
 
Daarnaast werd er toenemend gebruik gemaakt van de website ‘www.infonaarden.nl’, die was gelinkt 
aan ‘www.vvvnaarden.nl’. Via de email contact@infonaarden.nl kwamen er wekelijks meerdere 
verzoeken voor informatie over mogelijke activiteiten in Naarden. Met de nieuwe plannen en een 
verdere uitbreiding van de openingstijden hopen we in 2017 een verdere stijging van bezoekers en 
boekingen te zien. 

 
 

http://www.infonaarden.nl/
http://www/
mailto:contact@infonaarden.nl
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5. Jaarrekening 2016 

 

 

De bezoekers aantallen zijn met 10% gedaald, maar de omzet van de entreegelden en de verkoop in 

het museum en in de VVV zijn met 22% gedaald.  

 

De bruto marge is van 72% gestegen naar 78% wat het omzetverlies enigszins beperkte tot -/- € 

28.000, -.  

 

De kosten werden teruggedrongen met € 17.000, -. Dit waren voornamelijk minder interim kosten en 

lagere kosten voor Project Oranje. Een en ander leidde tot een verlies van -/- € 8.500, -.  

In 2015 was dat nog een plus van € 2.500, -. 

 

Het operationele verlies heeft op de balans het Eigen Vermogen met eenzelfde bedrag van € 8.500 , - 

doen afnemen. 

 

 

 

Balans 

 
       2016 2015   2016 2015 

machines en installaties  € 1.900   € 1.411  gestort kapitaal  € 45   € 45  

andere bedrijfsmiddelen  € 1.212   € 1.212  overige reserves  € 33.749   € 31.277  

      onverdeeld resultaat  € (8.489)  € 2.468  

vaste activa  € 3.112   € 2.623        

      eigen vermogen  € 25.305   € 33.790  

            

      groot onderhoud  € 12.911   € 12.911  

      overige voorzieningen  € 28.965   € 28.965  

            

voorraden   € 9.632   € 7.132  voorzieningen  € 41.876   € 41.876  

debiteuren  € 7.503   € 4.038        

overlopende activa  € 6.640   € 17.768  crediteuren  € (1.210)  € 3.180  

kas  € 2.370   € 4.590  rekening courant   € (4.905)  € (4.940) 

banktegoeden  € 10.653   € 2.996  omzetbelasting  € (1.227)  € (7.396) 

spaarrekening/deposito's  € 20.159   € 27.529  loonbelasting  € (1.125)  € (667) 

kruisposten  € 959   € (53) overlopende passiva  € 2.314   € 776  

            

vlottende activa  € 57.916   € 64.000  kortlopende schulden  € (6.153)  € (9.047) 

            

totaal activa  € 61.028   € 66.623  totaal passiva  € 61.028   € 66.619  

.  

 

 



12  

 

 
 
 
 
 
Winst & Verlies rekening 

 
     

 
2016 2015 

        

entreegelden  € 87.374      

verkoop horeca  € 20.124      

verkoop winkel  € 37.309      

omzet attracties  € 21.987      

verhuur  € 10.195      

overige baten  € 11.821      

omzet  € 188.810      

        

kostprijs van de omzet  € 41.404      

bruto marge 
 

 € 147.406   € 175.737 

        

budgetsubsidie    € 99.035  € 99.035 

        

totaal inkomsten     € 246.441   € 274.772  

        

personeelskosten  € 169.060      

water en elektriciteit  € 9.065      

schoonmaakkosten  € 6.956      

onderhoudskosten  € 12.686      

kantoorkosten  € 5.465      

verkoopkosten  € 7.438      

algemene kosten  € 29.331      

huur  € 6.059      

overige kosten  € 8.870      

        

totaal kosten    € 254.930   € 272.304  

        

resultaat voor belastingen    € (8.489)  € 2.468  
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6.      Organisatie per eind april 2017  

 

 Vrijwilligers 

 

In 2016 waren er 60 vrijwillige medewerkers verbonden aan het museum en het VVV-

Bezoekerscentrum Naarden-Vesting had een medewerkersteam van een tiental personen.  

Het museum verwelkomde nieuwe gidsen, juniorgidsen, kassa- en winkelmedewerkers, een schipper 

en twee weekendcoördinatoren. In verband met het afschaffen van de financiële vergoeding zijn 

enige vrijwilligers vertrokken, maar bij het merendeel van de ‘vertrokken vrijwilligers’ was er sprake 

van ‘natuurlijk verloop’. 

 

 Managementteam 

 

Oscar Hefting            Directeur  

Willem Ehlert  Hoofd Technische Dienst 

Monique Elsen  Hoofd Educatieve en Culturele zaken 

Femke Klene  Coördinator boekingen en planning vrijwilligers 

Stefanie Korlaar  Hoofd Financiën en Facilitaire zaken 

Niels Udo  Coördinator VVV-Bezoekerscentrum Naarden-Vesting 

 

Bestuur 

 

Oscar van den Ende  Voorzitter  

Frits van Dulm  Lid 

Alexander Huiskes  Penningmeester 

Godfried Lamers  Lid 

Vacature  Secretaris 

 

Kascommissie 
 

Pieter van Dijk  

Bram van der Spelt  

Ronald Vles 

 

 

Internships/ Stagiaires in 2016 

 

Thijs Bartels 

Iris van Beekum 

Mike de Windt 

 

 

 

 

Uitgegeven door: 

Stichting Het Nederlands Vestingmuseum  

Westwalstraat 6 

1411 PB Naarden  

Telefoon: 035  69 45 459  

Internet: www.vestingmuseum.nl 

E‐mail: info@vestingmuseum.nl 

http://www.vestingmuseum.nl/

