Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Jaarverslag 2017

Het Nederlands Vestingmuseum brengt de geschiedenis tot leven.
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1. Voorwoord
2017 was een memorabel jaar voor Het Nederlands Vestingmuseum. In het voorjaar besloten
directie en bestuur om af te zien van een verhuizing van het museum naar bastion Oranje. De
exploitatie op de nieuwe grotere locatie zou gepaard gaan met hogere kosten, terwijl er geen
garanties waren voor extra inkomsten. Deze onzekere financiële basis bood te weinig
vooruitzicht op de continuïteit van het museum.
Door dit besluit ontstonden er nieuwe uitdagingen op de huidige locatie van het museum.
Investeringen in onderhoud van terrein, gebouwen en de vaste expositie waren de afgelopen
jaren op de lange baan geschoven waardoor er een enorme inhaalslag gemaakt diende te
worden om het museum weer op niveau te krijgen.
De vrijwilligers van Het Nederlands Vestingmuseum hebben in 2017 de schouders eronder gezet
en zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan; de kazematten werden schoongemaakt,
houtwerk werd geschilderd en defecten werden gerepareerd. Al deze inspanningen resulteerden
in de toekenning van de ‘Fortpilaar 2017’, de prijs voor de beste vrijwilligers binnen de bij de
Stichting Liniebreed Ondernemen aangesloten forten. Het Nederlands Vestingmuseum is
ontzettend trots op de inzet en betrokkenheid van zijn vele vrijwilligers!
Het Nederlands Vestingmuseum organiseerde in 2017 veel activiteiten en evenementen, die
resulteerden in veel publiciteit, toenemende bezoekersaantallen en een positief afgesloten
boekjaar. Dit laatste is van wezenlijk belang; het museum staat namelijk voor forse investeringen.
In de afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen op het gebied van museaal exposeren niet
stilgestaan en wordt er volop gebruik gemaakt van digitale presentatietechnieken. Als het
museum voor de toekomst relevant wil blijven dient de vaste expositie aangepast te worden aan
deze ontwikkelingen met een ‘story telling’ verhaallijn en context en duiding van de museale
objecten.
Met een hernieuwd elan zien directie en bestuur de toekomst van Het Nederlands
Vestingmuseum vol vertrouwen tegemoet. Wij danken De Vrienden van Het Nederlands
Vestingmuseum, onze medewerkers, vrijwilligers en alle andere partijen en instanties die ons
sponsoren en hierin ondersteunen.
Oscar Hefting,
Directeur Het Nederlands Vestingmuseum
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2. Introductie
Het Nederlands Vestingmuseum is opgericht in 1955 en is een historisch museum. De ICOM
(International Council of Museums) hanteert de volgende definitie voor een museum:
Een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling – niet gericht op het
maken van winst – die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt,
wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie,
educatie of genoegen.
Het Nederlands Vestingmuseum definieert zich als een volwaardig museum, is lid van de
Nederlandse Museum Vereniging (NMV) en onderschrijft de diverse codes waaraan leden dienen te
voldoen. Het Nederlands Vestingmuseum heeft in haar statuten de volgende doelstellingen en missie
omschreven:
Doelstellingen
Het wekken van belangstelling voor- en het laten ervaren van de geschiedenis van de Nederlandse
Vestingbouwkunde, het functioneren van vestingen en andere duurzame verdedigingswerken,
alsmede het leven en werken daarin.
Missie
Bezoekers op een plezierige en participerende manier kennis laten maken in woord, beeld, geschrift
en ervaring met de cultuurhistorische, de sociaal-economische, militaire- en bouwkundige aspecten
van de Nederlandse Vesting- en Verdedigingswerken.
Alle plannen en activiteiten van het Vestingmuseum zullen steeds getoetst worden aan deze missie
en doelstellingen.
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Organisatiestructuur
Het Nederlands Vestingmuseum is ondergebracht in Stichting Het Nederlands Vestingmuseum, die
verantwoordelijk is voor de exploitatie van het museum en het Bezoekerscentrum Naarden. De
museale collectie is eigendom van een afzonderlijke stichting: Stichting Vrienden van het Nederlands
Vestingmuseum. De museale collectie is in permanent bruikleen gegeven aan het museum.
Beide stichtingen beschikken over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn
vrijgesteld van het betalen van successierechten. Hierdoor kan er belastingvrij worden geschonken
aan beide stichtingen of kunnen die bij testamentaire beschikking bedacht worden.
De bestuursleden van beide stichtingen vervullen hun functie onbezoldigd. Gedurende het
verslagjaar hebben er een aantal mutaties plaatsgevonden in de bestuurssamenstelling. Voor de
personalia verwijzen wij naar het colofon van dit jaarverslag.
Vrijwilligers en medewerkers
Het Nederlands Vestingmuseum is bij het uitvoeren van haar activiteiten grotendeels afhankelijk van
de inzet van vrijwilligers. Zij zijn actief in verschillende publieksfuncties als gids, schipper,
winkel/kassa-medewerker, kanonnier, collectiebeheerder of medewerker Technische Dienst.
Vrijwilligers van het Vestingmuseum ontvangen geen vergoeding, uitgezonderd de Weekend
Coördinatoren die bij afwezigheid van de vaste staf in de weekends verantwoordelijk zijn voor de
openstelling van het museum. Deze vrijwilligersvergoedingen zijn gemaximaliseerd aan de hiervoor
geldende wettelijke voorschriften.
De motivatie om vrijwilligerswerk te doen bij het Vestingmuseum is uiteenlopend; dit kan zijn vanuit
een maatschappelijke betrokkenheid, actief te blijven na de pensionering, het opdoen van sociale
contacten, belangstelling voor geschiedenis of aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt door middel
van een tijdelijke werkervaringplek. Hierdoor is het vanzelfsprekend dat er verloop is in het
vrijwilligersbestand, hetgeen ook in 2017 het geval was. Het aantal vrijwilligers groeide gedurende
het verslagjaar van 60 naar ruim 85 personen.
De vrijwilligers worden ondersteund door een kleine betaalde staf. In het jaar 2017 bestond de staf
uit een directeur en vier medewerkers (totaal 4,1 FTE). De staf is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de door het bestuur geformuleerde doelstellingen, het organiseren van tentoonstellingen,
activiteiten en evenementen en het faciliteren en aansturen van de vrijwilligers.
Het museum is zowel de vaste staf als alle vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun enorme inzet en
betrokkenheid in 2017. Na enkele jaren van onzekerheid is er weer een stabiele situatie gecreëerd
waarin samen met veel plezier gebouwd wordt aan de toekomst van het museum.
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3. Museum
Terrein en gebouwen
Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd op Bastion Turfpoort in Naarden-Vesting, één van de zes
bastions van de 17e eeuwse vestingstad Naarden. Op dit terrein van circa twee hectare bevinden zich
een zestal gebouwen; vier 17e eeuwse kazematten (de gebouwen A, Z, V en W), een 19e eeuwse
mortierkazemat (gebouw Y) en een 19e eeuwse kanonremise (gebouw X). Op gebouw X na, zijn alle
gebouwen ondergronds gelegen en niet met elkaar verbonden.
De Kazematten A, Z en W zijn in gebruik als permanente expositieruimten, Kazemat Y is dat deels ook
en wordt tevens gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen en verhuur voor evenementen. In
Kazemat V is de werkplaats van het museum gevestigd. In gebouw X zijn de museumwinkel /café en
de kantoren gevestigd.
Het terrein en de gebouwen zijn sinds 2016 eigendom van de Nationale Monumenten Organisatie
(NMO). Het museum is hier gevestigd ‘om niet’ en betaald derhalve geen huur. Het groot onderhoud
komt voor rekening van de Stichting Monumentenbezit (SMB) die namens de NMO de vestingwerken
beheert. Het dagelijks onderhoud inclusief groenbeheer komt voor rekening van het museum.
Tijdens het verslagjaar zijn er geen grote veranderingen aangebracht aan terrein en gebouwen.
In tegenstelling tot veel andere musea is bij Het Nederlands Vestingmuseum de erfgoedlocatie
Bastion Turfpoort één van de belangrijkste attracties van het museum: het terrein en de gebouwen
zijn door hun oorspronkelijke staat illustratief voor de vestingbouw in de 17e eeuw en de wijze
waarop een vesting en haar verdedigingswerken functioneerden.
Collectie en Verzamelbeleid
De museumcollectie is eigendom van de Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum en is
in permanente bruikleen gegeven aan Stichting Het Nederlands Vestingmuseum. De collectie beslaat
de periode 1350 – 1965 en omvat zo’n 8.000 objecten die in het museum zijn tentoongesteld of zijn
opgeslagen in het museumdepot aan de St. Vitusstraat (3D-objecten) of het Gemeentelijk Stads- en
Streekarchief in de Cattenhagestraat (2D-objecten zoals historische prenten en kaarten).
Het museum beschikt over een fraaie collectie historisch artilleriegeschut, dat met name
tentoongesteld is op het buitenterrein. De overige collectie omvat militaire uniformen,
gebruiksvoorwerpen en objecten, die het verhaal van de militaire functie van een vestingstad
ondersteunen.
Voor het beheer en registratie van de collectie is het museum geheel aangewezen op de inzet van
vrijwilligers. Het Vestingmuseum maakt gebruik van de applicatie Adlib, waarin de objecten zijn
geregistreerd en beschreven. In 2017 heeft de vrijwilliger die de rol van conservator vervulde de
organisatie verlaten. In december 2017 is hij opgevolgd door een nieuwe vrijwilligster die het
collectiebeheer en de inrichting van tentoonstellingen gaat verzorgen. Na een inventarisatie zal zij
een voorstel doen inzake het verzamelbeleid: welke objecten sluiten aan bij de verschillende
verhaallijnen van het museum; waar bevinden zich doublures en welke objecten komen in
aanmerking om te worden afgestoten (ontzamelen).

6

Vaste tentoonstellingen
In de verschillende kazematten zijn een aantal vaste tentoonstellingen ingericht:
Kazemat A
Kazamat Z
Kazemat Y
Kazemat W

: Geschiedenis van de Vestingbouwkunde
: Geschiedenis van Naarden
: Garnizoensleven in de 19e eeuw
: De Hollandse Waterlinies en de Collectie Kraijenhoff

In de kazematten zijn objecten tentoongesteld die de verhaallijn van de permanente tentoonstelling
illustreren. Dit betreffen militaire uniformen, wapens, uitrustingstukken en vesting (technische)
werktuigen. Naast de eigen collectie, heeft het Vestingmuseum de beschikking over objecten die in
bruikleen zijn gegeven. Dit betreft ondermeer de collectie Kraijenhoff, de ontwerper van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
De kazematten werden indertijd gebouwd als militaire werken en niet als museum. De
klimatologische omstandigheden voldoen hierdoor niet aan de eisen om kwetsbare museale
objecten te kunnen tentoonstellen zonder het treffen van speciale voorzieningen, zoals plaatsing in
klimaatvitrines.
De presentatie is voornamelijk Nederlandstalig, klassiek van opzet en bestaat naast de objecten in
vitrines en diorama’s, uit feitelijke informatieverstrekking door middel van teksten en afbeeldingen
op borden en panelen. Daarnaast wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van audiovisuele
ondersteuning met video en geluidseffecten- en fragmenten. De afgelopen jaren is er door de
plannen van de voorgenomen verhuizing, niet geïnvesteerd in de presentatie. Hierdoor is deze sinds
2010 vrijwel ongewijzigd van opzet.
Nu de verhuizing van het museum naar Bastion Oranje in 2017 definitief is afgeblazen, wordt, mede
met de inzet van vele vrijwilligers, een inhaalslag gemaakt in het wegwerken van achterstallig
onderhoud. Zo is op verschillende plaatsen de verlichting gerepareerd, vervangen of aangebracht en
is het schilderwerk weer opgepakt.
In de afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen wat betreft museaal presenteren niet stilgestaan; zo
wordt er tegenwoordig veel gebruik gemaakt van interactieve presentatiemiddelen, zoals
touchscreen displays waarmee informatie (meertalig) kan worden opgevraagd op verschillende
verdiepingsniveaus, afhankelijk van de interesse en kennisbehoefte van de bezoeker.
Na de afronding van de inventarisatie van de museumcollectie, zal in overleg met verschillende
betrokkenen bepaald worden, welke objecten in aanmerking komen voor de toekomstige vaste
presentatie en hoe die het best ingericht kan worden.

7

Wisseltentoonstellingen en Evenementen
In 2017 zijn er vanuit de doelstelling om het museum weer op de kaart te zetten diverse
wisseltentoonstellingen en evenementen georganiseerd:

















Bevrijdingsdaglezing en film ‘de Meivliegers’ van Hans Vos
Muziekdag op het Vestingmuseum met leerlingen van de Gooische Muziekschool
Demonstraties Tingieten
Fototentoonstelling Fotofestival Naarden
Expositie ‘Joie de Vivre’ met kunstwerken van Ek van Zanten en Annemarie Eijlers
Wetenschapsdagen ‘Mad Science’
Expositie Automatische wapens Nederlands leger WOII
Tentoonstelling Vogelwerkgroep het Gooi
Fototentoonstelling ‘de Linie in Stelling gebracht’
Boerenmarkten in samenwerking met de Blommenhoeve uit Eemnes
Yoga-sessies op zondagochtend
Evenement Open Monumentendag ‘Vive l’Empereur’
De Slaapkamer van Sinterklaas
Halloween
Kersttentoonstelling ’In Russische sferen’ met iconen van Titia van der Haar
Fototentoonstelling ‘Forten van Boven’ op het buitenterrein

Door het genereren van ‘free publicity’ zorgden de tentoonstellingen, evenementen en activiteiten
voor de nodige media-aandacht voor het museum. Dit werd gedurende het zomerseizoen nog eens
ondersteund met een actieve social media campagne door een ‘intern’.
Op Open Monumentendag werd de geschiedenis weer tot leven gewekt met een evenement dat in
het teken stond van het bezoek van Napoleon aan Naarden in 1811. Re-enactors in historische
Napoleontische uniformen, zorgden samen met onze eigen Vesting kanonniers voor een schitterend
schouwspel, dat gedurende die twee dagen ruim 660 bezoekers trok.
Niet in alle gevallen ging de media-aandacht echter gepaard met een toename van de
bezoekersaantallen; sommige activiteiten sloten niet aan bij de interesses van de museale doelgroep.
De Boerenmarkten werden omdat deze gratis toegankelijk waren weliswaar goed bezocht, maar
leidden niet tot het gewenste aantal verkopen bij de aanwezige kraamhouders. Voor de komende
jaren zal er daarom selectiever worden geprogrammeerd met onderwerpen die in grotere mate
aansluiten bij de museale doelstellingen van het Nederlands Vestingmuseum.
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Educatie
Het Nederlands Vestingmuseum beschouwt educatie tot één van de kerntaken van het museum.
Naast ontspanning en vermaak behoort het overdragen van kennis en informatie tot de
doelstellingen van een historisch museum. In 2009 zijn er nieuwe leerdoelen vastgesteld voor het vak
geschiedenis voor zowel het primair- als voortgezet onderwijs in de Canon van Nederland. Deze
Canon omvat 10 tijdvensters, 14 hoofdlijnen en 50 thema’s die gelden als verplichte lesstof. Veel
historische musea baseren hun educatieprogramma’s op de Canon van Nederland. Ook zijn er
verschillende Regionale Canons ontwikkeld waarin regionale thema’s worden gerelateerd aan de
tijdvensters of thema’s van de Canon van Nederland.
De onderwerpen die Het Nederlands Vestingmuseum beschrijft en de objecten die in het museum
tentoongesteld worden, sluiten in principe aan bij meerdere tijdvakken en thema’s van de Canon van
Nederland. Ze zijn echter niet in deze historische context geplaatst, waardoor de samenhang veelal
ontbreekt. Het Nederlands Vestingmuseum beschikt op dit moment over de volgende educatieve
instrumenten:
Audiotour
Er is een gratis Nederlandstalige audiotour beschikbaar die is ontwikkeld in samenwerking met
studenten van de Reinwardt Academie (HBO voor de Museale Sector) en IZI Travel. Bezoekers
kunnen hiervoor de app. downloaden op hun smartphone.
Educatieve Speurtocht
Voor het primair onderwijs is er de educatieve speurtocht ‘Vesting Expeditie’. Deze speurtocht
behandelt zowel historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van Naarden als
vestingbouwkundige aspecten. Leerlingen doen de speurtochten in groepjes van 5 kinderen
waardoor er ook invulling wordt gegeven aan samenwerken en groepsdynamiek.
Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het Nederlands Vestingmuseum maakt gebruik van het educatieprogramma over de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (NHW) dat is ontwikkeld door het projectbureau NHW. Dit programma bestaat
uit verschillende modules voor groep 8 van het primair onderwijs en voor groep 1 en 2 van het
voorgezet onderwijs.
Schoolrondleidingen
Vele scholen bezoeken Het Nederlands Vestingmuseum en doen daarbij een rondleiding onder
begeleiding van onze vakbekwame gidsen. Schoolrondleidingen worden aangeboden tegen een
gereduceerd tarief van € 5,00 (i.p.v. de normale prijs van € 35,00).
In 2017 heeft één van de stafmedewerkers zich uitsluitend bezig gehouden met educatie. Hierbij is zij
sinds september geassisteerd door een stagiaire, die een afstudeeronderzoek heeft gedaan bij het
Vestingmuseum naar de motivatiekeuzes van scholen in de regio ’t Gooi omtrent museumbezoek.
In de nabije toekomst zal Het Nederlands Vestingmuseum haar educatieprogramma aan gaan
passen aan de leerdoelen zoals deze zijn vastgelegd in de Canon van Nederland.
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Activiteiten
Het Nederlands Vestingmuseum organiseert al jaren verschillende activiteiten die bijdragen aan een
plezierige bezoekerservaring, welke worden verzorgd door de vrijwilligers:
Rondleidingen
De gidsen van Het Nederlands Vestingmuseum verzorgen rondleidingen op afspraak. Daarnaast is er
elke zondagmiddag een gratis rondleiding waarbij bezoekers kosteloos kunnen aansluiten.
Schuttersdagen en kanondemonstraties
Het Nederlands Vestingmuseum brengt de geschiedenis tot leven door het verzorgen van
demonstraties met historisch 18e en 19e eeuws vestinggeschut. Elke eerste en derde zondagmiddag
van de maand en op feestdagen worden deze demonstraties verzorgd door de Kanonniers van het
Nederlands Vestingmuseum of door de Stadskanonniers uit Amersfoort. In hun historische
uniformen geven zij een inkijkje in militaire leven uit vroeger tijden.
Waterliniegolfen
Het Nederlands Vestingmuseum biedt een bijzondere variant aan van het welbekende Boerengolf;
Waterliniegolf! Waterliniegolf wordt gespeeld met twee of meerdere teams over het terrein van het
museum en zelfs door een kazemat. Op deze wijze maken bezoekers op een actieve en speelse
manier kennis met de geschiedenis van Naarden-Vesting.
Vaartochten
In het zomerseizoen wordt er gevaren met de eigen rondvaartboot van Het Nederlands
Vestingmuseum onder begeleiding van een deskundige schipper die tevens als gids fungeert. De
reguliere vaartochten duren ongeveer een uur en gaan over de oostelijke helft van de vestinggracht.
Locatieverhuur
Het terrein en de gebouwen van Het Nederlands Vestingmuseum werden in 2017 verhuurd voor de
organisatie van verschillende evenementen van derden. Zo werd er ondermeer een huwelijk
voltrokken, was er de Hippe Haringparty van de Soroptimistenclub op de Lage Flank, organiseerde
het bureau Event Creators een bedrijfsdag voor de schildersbranche en werden kazemat Y en
kazemat boven Y verschillende keren verhuurd voor besloten bijeenkomsten en vergaderingen
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Boekingen en bezoekersaantallen
Mede door het tweejaarlijks Foto Festival Naarden dat ook dit jaar weer plaats vond, mocht Het
Nederlands Vestingmuseum in 2017 weer vele bezoekers verwelkomen op Bastion Turfpoort. Het
Nederlands Vestingmuseum heeft in 2017 de organisatie van het Fotofestival Naarden gefaciliteerd
met de verkoop van tickets die werden aangeschaft met een Museumkaart.
Naast de bezoekers voor het Fotofestival nam ook het reguliere museumbezoek in 2017 weer toe. De
trend van dalende bezoekersaantallen in de afgelopen jaren is hiermee doorbroken. In lijn met de
landelijke trend is er een toename in het bezoek door houders van een Museumkaart. In de wijze van
registratie van de bezoekers zijn een aantal zaken gewijzigd; zo worden 65+ bezoekers niet meer
apart geregistreerd.
Via het online reserveringsysteem ontving het museum 257 boekingen voor rondleidingen,
schoolbezoeken, bedrijfsuitjes en kinderfeestjes.
Bezoekersaantallen
Entree Volwassenen
Entree Kinderen
Bezoekers vol betalend
MJK-volwassenen
MJK-kinderen
65-plus (2016)
CJP
Speciale Prijs
Groepsprijs Volwassene
Groepsprijs Kind
Gratis (kinderen tot 4 jr.)
Bezoekers met korting
Totaal
Fotofestival
MJK-volwassen
MJK-kinderen
MJK- niet geregistreerd
Fotofestival MJK-betalend
Fotofestival gratis
Totaal

2017

2016

7030
2513

5811
2047
9543

6949
1808
0
142
822
977
820
857

7858
6198
1816
238
114
681
1088
1128
498

12375
21918

11761
19619

3185
6815
31918

19619

2534
39
612
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4. Bezoekerscentrum Naarden / VVV

De VVV in de Utrechtse Poort aan het Ruijsdaelplein in Naarden-Vesting.

Sinds 2011 exploiteert Stichting Het Nederlands Vestingmuseum het Bezoekerscentrum Naarden
waarin het VVV is ondergebracht. Hiervoor ontvangt het Bezoekerscentrum een subsidie van de
Gemeente Gooise Meren, waarmee de vaste exploitatiekosten voor een deel worden gedekt.
Doelstellingen
De doelstellingen van het Bezoekerscentrum zijn: een instelling zonder winstoogmerk ten bate van de
gemeenschap, gericht op het onder de aandacht brengen van de culturele en recreatieve
mogelijkheden, het informeren van bezoekers en het bevorderen van toerisme in de stad Naarden.
Missie
De missie die hieruit volgt is: bezoekers informeren in woord, beeld en geschrift over culturele
activiteiten en recreatieve mogelijkheden, al of niet gezamenlijk in organisatie met in Naarden
gevestigde culturele instellingen en verenigingen.
Waar Het Nederlands Vestingmuseum haar eigen doelstellingen nastreeft, richt het
Bezoekerscentrum Naarden zich nadrukkelijk op het realiseren van de collectieve doelstellingen en
belangen voor héél Naarden.
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Organisatie
Zoals vermeld valt het Bezoekerscentrum Naarden onder Stichting Het Nederlands Vestingmuseum,
die zorg draagt voor de directievoering en de financiële administratie. Operationeel wordt het
Bezoekerscentrum gerund door zestien vrijwilligers. Voor de dagelijkse aansturing zorgen een
coördinator en een administratief medewerkster. Sinds 2017 ontvangen uitsluitend de coördinator
en administratief medewerkster nog een vrijwilligersvergoeding.
Gebouw
Het Bezoekerscentrum Naarden is gehuisvest in het rechterdeel van de monumentale Utrechtse
Poort, aan het Ruijsdaelplein in Naarden-Vesting. De Utrechtse Poort is eigendom van de Stichting
Nationale Monumenten Organisatie (NMO) en wordt gehuurd van de Stichting Monumentenbezit
(SMB), die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de exploitatie van de vestingwerken. In het
verslagjaar is het winkelinterieur geheel vernieuwd door de Technische Dienst van Het Nederlands
Vestingmuseum. Het winkelmeubilair werd belangeloos ter beschikking gesteld door de heer
Brouwer van de voormalige boekhandel Comenius. Het Bezoekerscentrum Naarden was tijdens de
herinrichting in januari en februari gesloten en werd op 1 april officieel heropend met een
kanonschot door de kanonniers van Het Nederlands Vestingmuseum.
In het linkerdeel van de Utrechtse Poort is met een financiële bijdrage van het Rabo Coöperatiefonds
een vergaderruimte ingericht. De ruimte wordt om niet ter beschikking gesteld door de SMB, die
voor 50% meedeelt in de huuropbrengsten. Het Bezoekerscentrum Naarden coördineert de verhuur
aan geïnteresseerden. Voor Naardense verenigingen en instellingen wordt een gereduceerd tarief
gehanteerd. Gedurende de zomermaanden fungeerde de ruimte als informatiebureau en
ticketverkoop voor de organisatie van het Fotofestival Naarden.
Openingstijden
Vanaf de heropening op 1 april tot 1 november 2017, is het Bezoekerscentrum Naarden dagelijks
geopend geweest van 10:00 – 17:00 uur. Op 1 november ging het winterseizoen in en zijn de
openingstijden aangepast in woensdag t/m zondag 11:00 – 16:00 uur.
Diensten en Producten
Voor het Bezoekerscentrum Naarden heeft Stichting Het Nederlands Vestingmuseum een VVVfranchise overeenkomst met het Regionaal Bureau voor Toerisme ‘Gooi en Vechtstreek’. Er worden
VVV-artikelen zoals plattegronden, fietskaarten, wandelroutes en VVV-cadeaukaarten afgenomen.
Tevens faciliteert het Regionaal Bureau voor Toerisme ‘Gooi en Vechtstreek’ de website
www.vvvnaarden.nl. De inhoud van de folders, het beheer van de website, informatieborden rond de
vesting en de publicatie van de evenementenkalender worden verzorgd door Stadspromotor Saskia
Simons in samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht.
De medewerkers van Bezoekercentrum Naarden zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken
van de promotie van recreatie en toerisme in Naarden. Zij voorzien bezoekers van informatie en van
gratis VVV-stadsplattegronden en evenementenkalenders. Naast de informatieproducten worden
aan Naarden gerelateerde boeken, cadeaus en souvenirs verkocht, evenals VVV- en Museumkaarten.
Behalve de verkoop van producten verleent het Bezoekerscentrum diverse diensten, zoals
fietsverhuur, locatieverhuur van de RABO-zaal, kaartverkoop voor Vestingvaart Naarden en
Vereniging Vestingstad Naarden en bemiddeling bij het afsluiten van arrangementen voor bezoekers.
Het Bezoekerscentrum fungeert hierbij als gastheer en vertrekpunt en werkt hierbij samen met
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verschillende verenigingen en instellingen. De gezamenlijke activiteiten ondersteunen de
bevordering van cultuur en recreatie in Naarden.
Alle activiteiten zorgden voor een toename in het aantal bezoekers: in 2017 kwamen 18.487
bezoekers naar het Bezoekerscentrum Naarden: 4.906 méér dan in 2016. 2017 was hierdoor,
ondanks de sluiting tijdens de verbouwing, een zeer succesvol jaar.
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5. Jaarrekening 2017
Winst & Verliesrekening

2017

2016

entreegelden

€

116.082,00

€

87.374,00

verkoop horeca

€

29.682,00

€

20.124,00

verkoop winkel

€

43.148,00

€

37.309,00

omzet attracties

€

20.265,00

€

21.987,00

verhuur

€

9.496,00

€

10.195,00

overige baten

€

19.648,00

€

11.821,00

omzet totaal

€

238.321,00

€

188.810,00

kostprijs omzet

€

49.022,00

€

41.404,00

bruto marge

€

189.299,00

€

147.406,00

personeelskosten

€

170.175,00

€

169.060,00

water en elektriciteit

€

11.061,00

€

9.065,00

schoonmaakkosten

€

7.835,00

€

6.956,00

onderhoudskosten

€

13.581,00

€

12.686,00

kantoorkosten

€

10.783,00

€

5.465,00

verkoopkosten

€

4.856,00

€

7.438,00

algemene kosten

€

11.845,00

€

29.331,00

huur

€

9.475,00

€

6.059,00

overige kosten

€

9.012,00

€

8.870,00

lasten vorig boekjaar*

€

14.495,00

€

-

kosten totaal

€

263.118,00

€

254.930,00

Budgetsubsidie

€

99.600,00

€

99.035,00

resultaat voor belasting

€

25.781,00

€

-8.489,00
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Balans

2017

2016

machines en installaties
overige bedrijfsmiddelen

€
€

984,00
1.855,00

€
€

vaste activia

€

2.839,00

€

voorraden
debiteuren
overlopende activa
kas
bank
spaarrekeningen
kruisposten

€
7.132,00
€
5.868,00
€
7.763,00
€
4.018,00
€ 12.072,00
€ 53.764,00
€
40,00

€
€
€
€
€
€
€

vlottende activa

€ 90.657,00

€

2017

2016

€
€
€
€

45,00
25.307,00
25.781,00
51.133.00

€
45,00
€ 33.749,00
€ -8.487,00
€ 25.307,00

groot onderhoud
overige voorzieningen

€
€

12.911,00
28.965,00

€ 12.911,00
€ 28.965,00

voorzieningen

€

41.876,00

€ 41.876,00

€
€
€
€
€

5.528,00
-6.701,00
3.580,00
-1.920,00

€
€
€
€
€

-1.210,00
-4.905,00
-1.227,00
-1.125,00
2.314,00

€

487,00

€

-6.153,00

€

93.496,00

1.900,00 gestort kapitaal
1.212,00 overige reserves
onverdeeld resultaat
3.112,00 eigen vermogen
9.632,00
7.505,00
6.640,00
2.370,00
10.653,00
20.159,00
959,00

crediteuren
RC overig
omzetbelasting
57.918,00 loonbelasting
overlopende passiva
kortlopende schulden

totaal activa

€ 93.496,00

€

61.030,00 totaal passiva

€ 61.030,00

Toelichting Jaarrekening
De exploitatie van het Nederlands Vestingmuseum vertoonde in 2017 een aanzienlijke verbetering
ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Aan de omzetkant zijn de inkomsten toegenomen door
een verhoging van de entreetarieven en een toename van het reguliere aantal museumbezoekers.
De algemene kosten vielen in 2017 lager uit omdat de vrijwilligersvergoeding is afgeschaft voor
medewerkers met een publieksfunctie. Uitsluitend vrijwilligers met een coördinerende of
eindverantwoordelijke functie ontvangen nog een vrijwilligersvergoeding conform die hiervoor
geldende richtlijnen. De algemene bedrijfskosten vielen lager uit dan in 2016 door het ontbreken van
kosten voor interim-management.
Bijzondere baten
Het museum ontving in 2017 een bijdrage van € 8.500,00 uit het Rabo Coöperatiefonds voor een
nieuw aan te schaffen Waterspel. Het museum ontving € 9.032,00 van de Museumvereniging als
vergoeding voor de verkoop van vouchers aan Museumkaarthouders voor het Fotofestival Naarden.
Lasten vorig boekjaar *
Bij controle van het boekjaar 2016 is vastgesteld dat een deel van de kosten abusievelijk zijn
verwerkt als voorlopige crediteurenbetaling en niet laste zijn gebracht van het resultaat. De post ‘RC
overig’, een toezegging voor een bijdrage van de Stichting Vrienden voor de verhuizing, is
vrijgevallen. Deze mutaties zijn gecorrigeerd in het boekjaar 2017 waarin deze kosten zijn
opgenomen onder de post ‘lasten vorig boekjaar’.
Resultaatbestemming
De bestemming van het positief bedrijfsresultaat 2017 wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen.
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6. Colofon
Organisatie in 2017
Vrijwilligers

85 personen

Bestuur
Oscar van den Ende
Alexander Huiskes
Hidde van Kersen
Frits van Dulm
Godfried Lamers

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
lid
lid

Management Team
Oscar Hefting
Pieter Koudijs
Willem Ehlert
Monique Elsen
Femke Klene
Stefanie Korlaar
Niels Udo

Directeur
Interim Hoofd Financiën (per 01.04.2017)
Hoofd Technische Dienst
Educatie & Cultuur
Vrijwilligers & Reserveringen (uit dienst per 01.09.2017)
Marketing
Coördinator Bezoekerscentrum (vrijwilliger)

Kascommissie
Hugo Kolff
Ronald Vles
Iris Vonk
Internship en Stagiaires 2017
Doris Offerhaus
Belinda Hobé

Uitgegeven door:
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Westwalstraat 6
1411 PB Naarden
Telefoon (035) 694 54 59
E-mail info@vestingmuseum.nl
www.vestingmuseum.nl
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