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Tienhoven, 1 maart 2023  
 
Aan de belanghebbenden, 
 
In dit jaarverslag verstrekt het Stichtingsbestuur (“het bestuur”) van Stichting Streekmuseum 
Vredegoed (“de stichting”) informatie van de Algemeen Nut Beogende Instelling Stichting 
Streekmuseum Vredegoed over de gang van zaken betreffende het jaar 2022. 
 
Het verslag is opgemaakt door de heer W.J. Muis uit hoofde van zijn functie als penningmeester en 
vastgesteld door het bestuur op 6 maart 2023 in de AB-vergadering. 
   
 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
De Stichting Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven / Oud- Maarsseveen is een instelling 
ingeschreven in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen “ANBI”. 
 
Naam van de Instelling 
Stichting Streekmuseum Vredegoed. 
 
Ook bekend onder de naam 
Stichting Streekmuseum Vredegoed is de beheerder van Streekmuseum Vredegoed. 
 
Het RSIN - fiscaal nummer van Stichting Boerderijmuseum Vredegoed is 8205.92.006. 
 
Post – en bezoekadres 
Adres:  Heuvellaan 7 
 3612 BA Tienhoven / Oud-Maarsseveen 
Telefoonnummer: 06-28 35 24 89 
URL: www.vredegoed.nl 
e-mailadres: info@vredegoed.nl 
Facebook https://www.facebook.com/vredegoed 
 
Doelstelling 
Volgens de oprichtingsakte van De Stichting Streekmuseum Vredegoed, opgemaakt d.d. 30 maart 
2009 voor notaris mr. Rose Marie Claire Appel te Maarssen, is het doel van de stichting de sfeer in de 
twintigste eeuw van een boerendorp als Tienhoven en Oud Maarsseveen onder de aandacht te 
brengen van een zo breed mogelijk publiek. 
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan 
Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan wordt verwezen naar het Jaarverslag van het 
Bestuur over 2022. 
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De functie van de bestuurders 
Volgens de statuten van de stichting zijn onder meer de volgende bepalingen betreffende het 
bestuur van de stichting van kracht: 
 
Artikel 3 – Aantal en honorering 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders. 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben 

wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
 

Artikel 4 - Taak 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

 
Artikel 5 - Vergaderingen 

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Tienhoven. 
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur 

(de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de 
balans en de staat van baten en lasten. 

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de 
aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. 

De notulist notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de notulist, notuleert de secretaris 
indien aanwezig en anders wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering 
leidt. 

 
Artikel 6 - Besluitvorming 

Het bestuur kan in en buiten een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid  
van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

De namen van de bestuurders 
De samenstelling van het algemeen bestuur in 2022 is als volgt:  

- Maasen, Jan    Voorzitter 
- Roelofsen, Lous    Toezichthouder 
- Tersteeg, Bert    Toezichthouder 

 
Het algemeen bestuur bestaat daarnaast uit de leden van het dagelijks bestuur:  

- van Alphen, René   Secretaris 
- Gijsen, Jan    Vicevoorzitter 
- Muis, Willem     Penningmeester 
- Van Geffen, Johan   Bestuurslid 
- Van Leersum, Anneke   Bestuurslid 

 
Het beloningsbeleid 
De stichting heeft een bestuur op vrijwillige basis en vrijwilligers.  
De stichting heeft geen directie en geen personeel. 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  
De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten.  
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Verslag van het bestuur over 2022 
 
We zijn het bijna vergeten, maar in 2022 kort voor Lammetjesdag (op zaterdag 26 maart 2022) 
vervielen de laatste Coronabeperkingen. Dat gaf die dag een extra feestelijk tintje. Daarnaast werd 
op die datum het 100-jarig bestaan van Orkest SDG Tienhoven gevierd met een concert in de stal van 
Vredegoed en de opening van een tentoonstelling in de Bert Bakkerzaal, waar de geschiedenis van 
de vereniging zichtbaar werd gemaakt. Het museumseizoen 2022 op Vredegoed kreeg zo een 
vliegende start met een overweldigend aantal bezoekers.  
 
De rest van het seizoen ontwikkelde zich alsof COVID niet bestond met een vrijwel normaal aantal 
bezoekers, een groter dan normaal aantal groepen, een tweede tentoonstelling (het Rampjaar 1672 
1673 in samenwerking met het Online Museum De Bilt en de Stichting Oude Hollandse Waterlinie), 
een goed bezochte lezing (door historicus Anne Doedens), een tweede concert van SDG en andere 
activiteiten, die u van Vredegoed kent.  Daarvan lichten we er hier twee uit. 
 
Kinderactiviteiten zijn voor Vredegoed belangrijk, omdat onze locatie zo bijzonder geschikt is om 
kinderen vertrouwd te maken met het buitenleven en de geschiedenis van onze streek. Het niet 
doorgaan van de Jet en Jan activiteiten voor de schoolkinderen in onze regio was daarom een grote 
tegenslag. Door een tekort aan vrijwilligers kon Vredegoed niet de ondersteuning bieden, die nodig 
was voor een goed en veilig verloop van dit project. Het goede nieuws is dat voor 2023 een oplossing 
is gevonden, waardoor Jet en Jan – en vooral een flink aantal schoolklassen - weer vrolijk Vredegoed 
kunnen bezoeken.   
 
Voor volwassenen – en met name voor verzamelaars – was onze ‘zolderopruiming’ een waar 
evenement. Vredegoed krijgt regelmatig voorwerpen uit de vorige eeuw aangeboden, die in het 
algemeen dankbaar aanvaard worden. Maar we constateerden dat ons depot veel kleine 
voorwerpen in meervoud bevatte (zoals handgereedschappen en huishoudelijke voorwerpen). De 
zolderverkoop van deze niet unieke voorwerpen leverde een gezellige dag, vrolijke verzamelaars en 
een mooie opbrengst op. Dat laatste wordt uiteraard geïnvesteerd in het museum. 
 
Voorzitter Paul Smits nam in 2022 afscheid. Wij zijn hem dankbaar voor de wijze waarop hij 
Vredegoed door de Coronaperiode heeft geloodst, voor de bestuursstructuur die onze stichting 
‘WBTR-proof’ heeft gemaakt en voor zijn impulsen voor het QR-project.  
Met het QR-project heeft Vredegoed, dankzij de financiële ondersteuning van het Cultuurfonds 
Stichtse Vecht en de Rabobank, binnen het museum ervaring op kunnen doen met het gebruik van 
QR-codes. Ook zijn er waardevolle relaties gelegd met deskundigen in het gebruik van digitale 
middelen in en rond het museum. Mede daardoor werd een subsidieaanvraag voor een QR-project 
buiten het museum in Oud Maarsseveen en Tienhoven door het Cultuurfonds Stichtse Vecht positief 
beoordeeld en gehonoreerd.  
 
Het vernieuwde bestuur heeft na de seizoenssluiting eind oktober de tijd genomen om plannen te 
maken om Vredegoed klaar te maken voor de toekomst. Aanleidingen waren onder meer de krapte 
aan vrijwilligers, de – tot dusver vergeefs - zoektocht naar een nieuwe bestuurssecretaris en de 
noodzaak om onze ICT-voorzieningen te vervangen. Voor dat laatste worden onze financiële reserves 
aangesproken. Gelukkig is er ook ruimte voor innovatie, dankzij een tweede subsidie van het 
Cultuurfonds waarmee een smartboard voor museum en vergaderzaal kon worden aangeschaft. 
We praten dit voorjaar met onze vrijwilligers en met deskundigen over een toekomstperspectief voor 
een levendig regionaal museum, dat zich richt op natuur en (de geschiedenis van het) landschap én 

http://www.vredegoed.nl/
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op het leven en de geschiedenis van gewone mensen in onze bijzondere streek ten oosten van de 
Vecht. We hopen u daar in 2023 veel over te laten horen! 
 
Het bestuur 
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Financiële verantwoording over 2022 
 
1. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 
 
WAARDERING 
Materiële vaste activa 

• De waarden van het huurdersbelang en de inventaris zijn PM (pro memorie) op de 
balans gezet. 

• Met ingang van 2012 is voor de investeringspost onder inventaris, die de investering 
in audiovisuele en digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de 
vervanging opgenomen.  

Vorderingen 
• Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. 

Voorzieningen 
• Voorzieningen en bestemmingsfondsen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde van de geraamde kosten. De voorzieningen en bestemmingsfondsen worden 
opgebouwd door eenmalige - of jaarlijkse dotaties. 

Eigen vermogen 
• Gestreefd wordt naar een eigen vermogen van ongeveer 50% van de 

exploitatiekosten. Conform de statuten zal het resultaat ter beschikking van het 
bestuur staan. 

Overige activa en passiva 
• Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. 

Resultaatbepaling 
• Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van contributies, 

entreegelden en overige inkomsten in het boekjaar enerzijds en de kosten 
anderzijds.  

• En in het geval van projecten wordt het bepaald als het verschil tussen Project Baten 
enerzijds en Project Lasten anderzijds. 

Rentebaten en -lasten 
• Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en 

te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente. 
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 in €  

 
ACTIVA  2022  (2021) 
 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Huurdersbelang  PM  PM  
Inventaris  PM  PM 
Collecties  PM  PM 
Wisselcollecties  PM  PM 
  PM  PM 
Vlottende activa 
Voorraden 
Boekjes  PM  PM 
Winkelvoorraad  PM  PM 
Porti  PM  PM 
  PM  PM 
Vorderingen 
Debiteuren  971  0 
Overige vorderingen  196  13 
Btw rekening- courant  667  0 
 
 

Liquide middelen     
Banken  33.035  39.160 
Kas  76  150 
Kruisposten  -  - 
  34.945  39.323 
Totaal Activa  34.945  39.323 
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PASSIVA  2022  (2021) 
 

Eigen Vermogen       
Eigen exploitatievermogen  10.252  10.564 
Onverdeeld resultaat boekjaar 2022  2.801   2.090 
  13.053  12.654 
Voorzieningen 
Reserve audiovisuele apparatuur  4.000  12.000 
Voorziening jaarlijkse vrijwilligersdag   1.300  925 
Voorziening project beveiliging  1.500  1.500 
Voorziening website        1.300  1.000 
Voorziening project arrangementen             0  500 
Voorziening project 2020 brandweer  0         2.500 
Voorziening digitalisering collectie  2.500  0  
Voorziening ICT-ondersteuning        1.500     0 
Voorziening strategische samenwerking        2.500             0 
Voorziening verbouwingen  3.000                       0 
      17.600  18.425 
 

Schulden op korte Termijn 
Kortlopende crediteuren  619  0  
Vooruitontvangen vrienden   60  95 
Vooruitontvangen bedragen  1.695  4.000 
Nog te betalen energiekosten  1.542  2.666 
Nog te betalen rondleidingen  326  1.462 
Nog te betalen water  50  0 
Overige  0  21 
 
  4.292  8.244 
Totaal Passiva  34.945  39.323 
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022 in €  
 
ACTIVA  2022 
 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 
Huurdersbelang  PM 

• De post huurdersbelang omvat de verbeteringen aangebracht in de panden van Boerderij 
Vredegoed, gelegen aan Heuvellaan 7 - 3612 BA Tienhoven/Oud- Maarsseveen, om daar 
 het Museum en de bij-ruimtes in te vestigen. 

• De verzekerde waarde is € 130.000. 
Inventaris  PM 

• De investering in inventaris betreft de roerende zaken in het museum en de bij-ruimtes  
van het museum in de panden van Boerderij Vredegoed. 

• De verzekerde waarde van de inventaris is opgenomen in de waarde van het 
Huurdersbelang. 

Collecties  PM 
• De vaste museumcollectie is in belangrijke mate eigendom van derden of vervat in de PM 

waarde.  
• De verzekerde waarde bedraagt € 30.000. 

Wisselcollecties  PM 
• De collecties van wisselexposities zijn grotendeels eigendom van derden en variëren 

4 maal per jaar. 
• De verzekerde waarde van collecties voor wisselexposities bedraagt € 11.000. 

 
LIQUIDE MIDDELEN           
Banken  33.035 

• Dit bedrag bestaat uit de saldi op de volgende rekeningen: 
RABO Bank betaalrekening  6.696 
RABO Bank spaarrekening  26.339  

  33.035 
Kas  76 
Dit betreft het saldo dat in de kas aangehouden wordt. 

• Waardering van Banken en Kas vindt plaats tegen de nominale waarde. 
• De liquiditeitspositie van de Stichting wordt voldoende geacht.  
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PASSIVA  2022 
 
EIGEN VERMOGEN 
Eigen exploitatievermogen 

Stand aanvang boekjaar  10.564 
Stand einde boekjaar  10.252 

• Gestreefd wordt naar een eigen vermogen van ongeveer 50% van de exploitatiekosten.  
• Conform de statuten zal het resultaat ter beschikking van het bestuur staan. 

 
VOORZIENINGEN   
Afschrijvingsreserve audiovisuele en digitale apparatuur 

Stand bij aanvang boekjaar  12.000 
Dotatie  0 
Onttrekking  8.000 
Stand einde boekjaar  4.000 

• Met ingang van 2012 is voor de investering in audiovisuele en digitale apparatuur een 
voorziening voor de vervanging opgenomen. In 2023 zal vervanging van de apparatuur plaats 
vinden. De onttrekking heeft betrekking op herbestemming van deze reservering voor 
andere doeleinden.   

• Positieve resultaten van projecten worden aangehouden als voorziening om daar de kosten 
van onderhanden, toekomstige overschrijdingen van projecten of toekomstige projecten uit 
te bekostigen. Negatieve resultaten worden gedurende het jaar waarin ze veroorzaakt zijn 
ten laste van het resultaat van dat jaar gebracht. 

 
 
 
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN   
Vooruitontvangen Vrienden   60 
        • Dit bedrag betreft de bijdragen die van enkele vrienden is ontvangen voor het                
           Vriendenjaar 2023.  
Vooruitontvangen bedragen  1.695 
        • Dit betreft subsidies voor nog lopende projecten 
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4. STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2022 in €1 
     
   
Opbrengsten  2022  (2021) 
 
Opbrengsten uit entreegelden, consumpties, 
winkel  11.444  5.132 
Opbrengsten uit contributies vrienden  2.303  3.149 
Opbrengsten overige donaties  541  2.652 
Subsidie projecten  2.831  6.147 
Totaal exploitatie opbrengsten  17.119  17.080 
 
Exploitatiekosten 
 
Huur   5.548  5.468 
Gas, elektriciteit, water  1.592             2.666 
Onderhoud en klein materiaal  2.659  1.607 
Betaalde verzekerings – en alarmeringskosten  914  1.424 
Kosten wisselexposities  0  496 
Kosten public relations  649  984 
Kantoorkosten  1.901  1.069 
Schoonmaakkosten  1.055  1.135 
Diversen en onvoorzien  0  141 
Totaal exploitatiekosten  14.318  14.990 
 
Dotatie vervangingsreserve  0  0 
 
Totaal exploitatielasten  14.318      14.990 
 
Resultaat voor fiancieringslasten  2.801  2.090 
    
Financieringslasten               --                         --
Buitengewone baten en lasten               --                         --  
  
Exploitatieresultaat  2.801  2.090 
  

http://www.vredegoed.nl/
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN  in € 
                                                                                                                                                                    Jaar 2022 
Totaal exploitatie baten 

• De opbrengsten uit entreegelden, consumpties en andere verkopen zijn met € 6.312 
toegenomen. In 2021 ging het museum pas op 9 juni open vanwege de corona-pandemie.  

• Er werd in 2022 een subsidie € 2.831 ontvangen van Provincie Utrecht voor het QR-buiten-
project. 

• In 2022 heeft Streekmuseum Vredegoed 2.168 (2021: 834) bezoekers ontvangen,  
die onderverdeeld kunnen worden in 1.007 individuele bezoekers en 1.161 bezoekers in 
groepen.  

• Per 31 december 2022 was het vriendenaantal 107 ten opzichte van 128 aan het eind 
van 2021.  
 

EXPLOITATIEKOSTEN 
Betaalde verzekerings – en alarmeringskosten  914 

• De premiebedragen zijn betaald voor de verzekering van de inboedel, het 
huurdersbelang en de museumcollectie. Tevens is een bedrag betaald aan premie 
over de waarde van de wissel exposities.  

Kosten public relations  649 
• Dit bedrag is betaald voor de promotionele activiteiten, de website en druk- en 

verspreidingskosten van de nieuwsbrief. 
Kantoorkosten  1.901 

• Deze post betreft onder andere bankkosten, kantoorartikelen en telefoon- en 
internet kosten 

Totaal exploitatielasten 
• De exploitatielasten zijn gedaald met  € 672, onder ander door de lagere 

energierekening. Anderzijds moest de cv-ketel vervangen worden voor € 1350 excl 
btw.   

Exploitatieresultaat 
Het verslagjaar 2022 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2.081 

http://www.vredegoed.nl/


Verklaring Kas Controle Commissie Streekmuseum Vredegoed 

Tienhoven, 2 februari 2023 

Aan het bestuur van Streekmuseum Vredegoed 

Geacht bestuur, 

Heden heeft de Kascommissie de balans per 31 december 2022 en de Staat van Baten en Lasten 2022 
gecontroleerd in het bijzijn van de penningmeester, Willem Muis. De commissie heeft geen 
onregelmatigheden kunnen constateren en stelt u daarom voor de penningmeester decharge te 
verlenen.  

Wel wil de commissie het volgende bij uw bestuur onder de aandacht brengen. Mogelijk zouden de 
administratieve lasten verlicht kunnen worden door te werken met een kassa.  

Met vriendelijke groet, 

De Kascommissie,  

Dik Roelofsen John van der Sluijs 
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