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ALGEMEEN 
 

Voorwoord 

 
Stichting Museum de Dorpsdokter onderschrijft de richtlijnen van de Governance Code 
Cultuur voor een goed, verantwoord en transparant bestuur van culturele instellingen en 
richtlijnen voor toezicht daarop.  
 
De basisprincipes van museum de Dorpsdokter zijn: 

 Het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarden te 
creëren, over te dragen en/of te bewaren 

 Het toepassen van de principes van de Governance Code Cultuur. Hierbij geldt ‘pas 
toe en leg uit’. De aanbevelingen van de Governance Code Cultuur worden opgevolgd 
en er wordt alleen gemotiveerd van afgeweken (‘pas toe óf leg uit’ 

 Bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer 

 Bestuurders zijn zich bewust van hun eigen rol in de onderlinge verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar 

 Het (dagelijks) bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding  
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Algemene gegevens  

 
Oprichting 
 
De Stichting is bij notariële akte op 8 november 1945 opgericht. De laatste statutenwijziging 
is van 10 december 2019. De stichting staat ingeschreven onder nummer 41095948 bij de 
Kamer van Koophandel. 
 
Doelstelling (artikel 2 van de statuten)  
 

 Instandhouding en het beheer van Museum de Dorpsdokter 

 Evenwichtige samenstelling en goede verzorging van een representatieve 
museumcollectie en de bevordering van een publiekgericht museumbeleid gericht op 
de ‘Dorpsdokter van Vroeger’, alles in de meest uitgebreide zin des woords 

 Winstbejag van de werkzaamheden der stichting is uitgesloten. 
 
Effectuering van de doelstelling 
 

 Opbouwen, beheren en tonen van een illustratieve en representatieve collectie 

 Houden van wisseltentoonstellingen 

 Verwerven van subsidies, bijdragen uit fondsen, schenkingen en sponsoring 

 Onderhouden van een website 

 Ontwikkelen en uitvoeren van pr- activiteiten 
 
Fiscaliteit (fiscaal nummer 8051.50.274.)  
 
Stichting Museum de Dorpsdokter is sinds 1 januari 2012 door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, bij verkorting genaamd 
ANBI. De stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut als bedoeld 
in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. 
 
Stichting Museum de Dorpsdokter is vrijgesteld voor het doen van aangifte voor de 
vennootschapsbelasting op grond van de behaalde financiële resultaten in de afgelopen 
jaren.  
 
Stichting Museum de Dorpsdokter is aangemerkt als belastingplichtige voor de 
omzetbelasting.  
 
Stichting Museum de Dorpsdokter komt in aanmerking voor de restitutie van de 
energiebelasting.  
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Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 
Mevrouw A.M.M.C. Verhoeven- Schelle, voorzitter 
De heer W. Game, secretaris/penningmeester 
De heer H. Schoenmaker, directeur/conservator 
De heer J.A.M. van Eijck, bestuurslid/conservator 
De Heer H.J. Roberts, bestuurslid namens de heemkundige kring 
De heer J.C. Vermue, bestuurslid 
 
Bestuursleden met een nevenfunctie zijn: 
Mevrouw A.M.M.C. Verhoeven, bestuurslid Vrienden van het Museum 
De heer J.A.M. van Eijck, voorzitter stichting Erfgoed Goirle ‘De Vyer Heertganghen’; 
bestuurslid Stichting Zorgsaem van SterkHuis in Goirle; bestuurslid Hospice 013 i.o. 
De heer H.J. Roberts, secretaris/penningmeester Heemkundekring Hilvarenbeek- Diessen; 
voorzitter van de Stichting Overleggroep Muziek en Dans, secretaris/penningmeester van de 
stichting de Beekse Beiaard.  
De heer J.C. Vermue, bestuurslid Het Kwartier van Oisterwijk 
 
Beloning 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten.  
 

Verslag van het bestuur 

 
Op 10 december 2019 zijn de statuten van de Stichting Geschied en Oudheidkundig Museum 
aangepast. De besturen van de vereniging Heemkundige Kring Hilvarenbeek-Diessen en de 
Stichting Museum de Dorpsdokter werden ontkoppeld. Artikel 4 van de statuten bepaalde 
tot dan, dat ‘het bestuur wordt gevormd door de leden van het bestuur van de te 
Hilvarenbeek gevestigde vereniging Heemkundige Kring Hilvarenbeek- Diessen’.  
 
Het jaar 2020 ging van start met een geheel zelfstandig bestuur.  
 
De vooruitzichten voor 2020 waren aanvankelijk goed. Eind februari waren er al veel 
boekingen, maar begin maart kwamen de eerste signalen dat het ernst was met het 
coronavirus. De annuleringen stroomden binnen en op 15 maart moesten wij voor de eerste 
keer tijdelijk sluiten. Het werd een jaar van vallen en opstaan.  
 
Dat was ook te merken aan het bezoekersaantal dat bleef steken op 882, amper 20% van het 
aantal bezoekers dat wij gemiddeld de afgelopen jaren mochten ontvangen. 
 
Ondanks het ongemak van de pandemie is er toch veel gerealiseerd. 
 
De eerder tot stand gekomen nieuwe website is verder verfijnd. Regelmatig wordt deze 
voorzien van nieuwe informatie waardoor deze actueel blijft. 
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Regelmatig werd er kopij aangeleverd voor de meest uiteenlopende periodieken en de 
reacties waren lovend.  
 
Nieuwe aanwinsten (schenkingen) werden ingenomen, zoals een bijna complete apotheek 
uit Hengelo en een bijzonder glas-in-lood paneel afkomstig van een apotheker uit 
Leeuwarden. De restauratie ervan is onlangs voltooid en het paneel prijkt op een mooie 
plaats in het museum. 
 
Er is een nieuw boekingsprogramma tot stand gekomen. Hierdoor kunnen de boekingen 
effectiever worden verwerkt. Dit heeft voordelen voor de bezoeker én voor de interne 
verwerking. Met de interne verwerking wordt bedoeld het inplannen en uitvoeren van de 
boekingen. 
 
Achtergrondinformatie werd samengevat in de wegwijzer, een map met een korte 
geschiedenis en andere weetjes bij de andere collectie. Aanbevolen als studiemateriaal. 
 
Er zijn twee fotospeurtochten gemaakt voor de jongere bezoekers. Voor de jongsten een 
fotoblad; vanaf 7 á 8 jaar een uitgebreidere fotoreeks met opdrachten. 
 
Om de communicatie onderling te verbeteren werd meerdere keren een Nieuwsbrief 
uitgebracht voor de vrijwilligers. Ook de donateurs van de Vrienden van het Museum 
ontvangen deze Nieuwsbrief met voor hen relevante inhoud. 
 
Het collectieregistratiesysteem was aan vervanging toe. Adlib werd vervangen door het 
collectieregistratiesysteem Memorix Maior. Hiervoor is gekozen omdat hieraan meer 
mogelijkheden zijn verbonden. In samenwerking met Erfgoed Brabant werd een aantal 
werksessies georganiseerd om met het programma te kunnen werken. Het resultaat was erg 
positief en er wordt met veel enthousiasme mee gewerkt. Er zijn intussen al eer dan1500 
museale voorwerpen geregistreerd.  
 
De verlichting in het museum is voor een groot deel gemoderniseerd. Er is een digitaal te 
bedienen LED- verlichtingssysteem aangebracht. De vitrines werden aan de bovenkant 
voorzien van lichtdoorlatend materiaal. Hierdoor zijn de geëxposeerde museale voorwerpen 
duidelijker te zien. 
 
De voorbereidingen en werkzaamheden van het te plaatsen (gezamenlijke) kunstwerk in de 
voortuin, zijn in een vergevorderd stadium. Dit kunstwerk zal in 2021 worden onthuld. 
 
Om het WIFI-bereik te optimaliseren zijn er in het museum versterkers geplaatst. Ook de 
aanschaf van een nieuwe laptop en beamer is een verrijking. Deze aanschaf biedt ons de 
mogelijkheid om op een groot scherm te vergaderen, cursussen te volgen en presentaties te 
geven.  
 
Een groot deel van al deze investeringen is gerealiseerd door bijdragen van de Gemeente 
Hilvarenbeek en andere instellingen. 
 
Het museum telde per 31 december 2020 zesentwintig vrijwilligers. 
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Het 75-jarig jubileum van de Stichting heeft vanwege de pandemie geen doorgang kunnen 
vinden. Het bestuur gaat er zich over buigen hoe dit alsnog in een aangepaste vorm kan 
worden gevierd. 
 
De vooruitzichten voor 2021 zijn door het aanhouden van de coronacrisis erg onzeker. 
Daarom is er nog niets met zekerheid te zeggen over de geformuleerde doelstellingen. Over 
het aantal bezoekers is totaal niets te zeggen. Gelukkig beschikt de stichting over voldoende 
liquiditeiten om het jaar te overbruggen. Zie hiervoor de jaarcijfers verderop in dit verslag.  
 
Het bestuur stelt zich ten doel om de beleidsdocumenten van de stichting regelmatig te 
actualiseren op basis van de opgedane ervaringen.  
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JAARCIJFERS (Financiële verantwoording 2020) 
 

Balans per 31 december 2020 
 
 2020 2019 

Activa € € 

   
Vaste activa   
Collectie 1 1 
Inventaris  1 1 
Subtotaal 2 2 
Vlottende activa   
Vorderingen 1.745 172 
Liquide middelen   
Kas 127 76 
Rabobank 4.894 3.970 
Reserveringsrekening Rabo  75.000 80.000 
Subtotaal 80.021 84.046 
   
Totaal 81.768 84.220   
   

Passiva   

   
Eigen vermogen 21.435 23.169 
Kortlopende schulden   
Crediteuren 4.439  
Reserveringen   
Restauratie collectie 10.000 10.000 
Herinrichting museum 19.321 19.581 
Onderhoud museum 9.545 14.420 
Catalogi 7.000 7.000 
ICT 8.710 10.050 
Collectie Toren  1.318 - 
Subtotaal 55.894 61.051 
   
Totaal 81.768 84.220 

 
 
 
  



 Stichting Museum de Dorpsdokter 
 

8  

 

 
 

Exploitatierekening 2020 
 

 2020 2019 
 € € 

Baten   

   
Directe opbrengsten   
Entreegelden 5.454 31.234 
Huuropbrengsten 1.500 1.500 
Jaarlijkse subsidie gemeente 5.635 5.635 
Giften 79 1.410 
Actie RABO- bank 513 606 
Verzekeringen  680 
Subtotaal 13.181 41.065 
Incidentele subsidies (Covid)   
Toggs 4.000  
TVL 2.291  
Subtotaal 6.291  
Projectsubsidies   
Ondernemend Hilvarenbeek 1.226  
Vrienden van het Museum 700 3.825 
Stichting de Leeuw 2.000  
Werkgroep Toren 10.822 500 
Gemeente VTE 5.000 3.825 
Subtotaal 17.748 10.150 
   

Totaal Baten 
37.220 51.215 

   

Lasten 
  

Vaste exploitatiekosten   
Huur gebouw 13.196 12.861 
Water/gas/elektra 2.217 1.916 
Overige huisvestingskosten 665  1.042 
Algemene kosten 3.350 2.991 
Telefoon 508 435  
Verzekeringspremie 717  662  
Subtotaal 20.653 19.907 
Inkopen   
Inkopen arrangementen 369 2.411 
Incidentele uitgaven   
Memorix Maior  799  
Collectie   
Verwerving collector-items 2.251 4.693 
Reserveringen   
Onderhoud museum  5.000 
Werkgroep toren  10.822  
Herinrichting museum  10.000 
Subtotaal 10.822 15.000 

   

Resultaat 2.326 9.204 

   

Totaal Lasten 
37.220 51.215 
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Kasstroomoverzicht en liquiditeitspositie 2020  
 
Kasstroom uit operationele activiteiten  € 
Saldo baten en lasten  2.326 
Reserveringen  18.265 
Afname reserveringen  25.183- 
   
Aanpassingen voor:   
Aanpassingen voor afschrijving -  
Vorderingen  1.745  
Kortlopende schulden 4.439-  
  2.694- 
Kasstroom uit operationele activiteiten   
Investeringen  - 
Desinvesteringen  - 
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
Opgenomen leningen  - 
Aflossingen  - 
   
Mutatie geldmiddelen  7.286- 
   
   
Verloop mutatie geldmiddelen   
   
Stand begin boekjaar  84.247 
Mutatie geldmiddelen  7.286- 
Stand einde boekjaar  76.961 
Liquiditeitspositie   
   
De jaarlijkse vaste exploitatiekosten zijn   19.907  
De vaste inkomsten zijn:   
Jaarlijkse subsidie gemeente  5.635- 
Jaarlijkse huurvergoeding  1.500- 
  12.772 

 
Het museum beschikt over voldoende liquide middelen.  
 
  



 Stichting Museum de Dorpsdokter 
 

1 0  

 

Vooruitzicht 2021 en 2022 
 
De onzekerheden vanwege de coronacrisis beperken ons in het opstellen van een begroting. 
Het museum beschikt over voldoende liquiditeiten om 2021 en 2022 te overbruggen. 
 

 

Begroting 2021-2022 2021 2022 

   
Baten 
Entreegelden 5.000 16.000 
Huuropbrengsten 1.500 1.500 
Jaarlijkse subsidie gemeente 6.000 6.000 
Overheidssteun 6.500  
Diverse bijdragen 3.700  
   
Projectsubsidies 11.000  
   
Totaal Baten 33.700 23.500 
   
Lasten 
Huur 13.500  13.500 
Energie 2.000 3.000 
Overige huisvestingskosten 1.000 1.500 
Telefoon/internet 700 700 
Inkopen arrangementen 800 2.400  
Reservering projecten 11.000  
Resultaat 4.700 2.400 
   
Totaal Lasten 33.700 23.500 

 


