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Inleiding 

Het jaar 2020 zou in het teken staan van onze nieuwe functie als Toeristisch Informatie Punt of TIP dat 
verder doorontwikkeld zou worden tot VVV-locatie. Ook waren er tal van evenementen gepland in het 
kader van 75 jaar bevrijding. Het is echter allemaal anders gelopen. Ook voor Museum Voorschoten had de 
corona pandemie een enorme impact. 

Met het zilver van de tentoonstelling ‘Zilverschoon’ in de vitrines ging het jaar blinkend van start. In 
maart sloeg het noodlot echter toe. De tentoonstelling ‘Dorp in oorlogstijd’ liep nog niet lang of het 
museum moest de deuren sluiten. In juni mochten we weer bezoekers ontvangen, zij het onder strikte 
voorwaarden. De tentoonstelling ‘Het verhaal van Voorschoten’ werd in stilte geopend. Half december 
moest het museum opnieuw dicht.  

Onnodig te zeggen dat er van alle mooie plannen die er waren voor rondleidingen, lezingen, workshops, 
opleidingen voor de TIP/VVV-functie etc. weinig is terecht gekomen. De lockdown zette een forse streep 
door onze programmering. Snel schakelen was het devies. Geplande tentoonstellingen werden uitgesteld. 
De tijd die vrijkwam hebben we besteed aan een aantal achterstallige huishoudelijke zaken, zoals de 
automatisering en de verdere inrichting van de entree. Ook hadden wij zo de gelegenheid na te denken 
over de invulling van de VVV-functie. De onzekerheid over de duur en het verloop maakte planning echter 
erg ingewikkeld. 

Een aantal vrijwilligers durfde het niet 
meer aan als gastvrouw of gastheer op te 
treden. Uiteraard hadden wij daar alle 
begrip voor. Aangezien het aantal 
beschikbare vrijwilligers beperkt was 
moesten de openingsuren worden 
aanpast. Is het museum in ‘normale 
tijden’ vier uur per middag open, nu 
moest dat worden teruggebracht tot drie 
uur.  

Toch heeft deze toestand ook tot 
creativiteit geleid. Waar mogelijk 
schakelden we over op online 
rondleidingen en lezingen. Het bleek 
echter dat voor het merendeel van ons 
publiek de drempel hiervoor te hoog 
was, zeker in het eerste half jaar.  De 
jaarvergadering mocht door slechts een 
(zeer) klein aantal personen bijgewoond 
worden, maar via streaming is 
geprobeerd die bijeenkomst toch voor 
meer mensen online toegankelijk te 
maken. Een en ander ging technisch wel 
eens mis, maar dat was dan te 
beschouwen als een les voor de volgende 
keer. 

In het volgende gaan wij dieper in op onze activiteiten. 



Tentoonstellingen/Evenementen 

De belangrijkste tentoonstelling voor 2020 was, 75 jaar na de bevrijding, ‘Dorp in Oorlogstijd’. Parallel 
aan de doorwrochte expositie met veel origineel materiaal was ook een aantal interessante lezingen en 
boekpresentaties gepland. Nieske Vergunst en Lisanne Mathijssen vertelden over hun boek 
‘Oorlogsbrieven’, Peter Kegel gaf een lezing over het boek van W.F. Hermans ‘De donkere kamer van 
Damokles’ en Ruud Braggaar belichtte zijn laatste boek ‘Vergeten verleden’.  
Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling was de film waarin schoolkinderen van nu de 
schoolkinderen van toen interviewden. Deze vorm van oral history was in ons museum niet eerder te zien 
en te horen geweest. De film is meerdere malen op TV West vertoond. Voor twee groepen van de 
Regenboogschool hebben we een speciale voorstelling georganiseerd, in combinatie met een gastles van 
de locoburgemeester.  

In de zomer was de tentoonstelling ‘Het verhaal van Voorschoten’ te zien. In 8 thema’s werd dit verhaal 
verteld: van de prehistorie, via de vroege middeleeuwen, ons agrarisch verleden, de buitenplaatsen, 
burgemeester Treub, de kunstnijverheid, de Blauwe Tram tot en met de uitbreiding van het dorp met 
nieuwe woonwijken. Deze tentoonstelling was grotendeels samengesteld met voorwerpen uit onze eigen 
collectie. Met deze expositie hebben we niet alleen een zomerprogramma gemaakt maar is ook de basis 
gelegd voor een vaste tentoonstelling over Voorschoten, speciaal bestemd voor bezoekers van de VVV. Als 
trekker is een serie 30-seconden-filmpjes gemaakt, waarin bekende Voorschotenaren iets vertellen over 
een bepaald object. Deze filmpjes zijn nog te bekijken op onze website. 
 
Een aantal objecten uit ‘Het verhaal van Voorschoten’ was onderwerp voor evenzovele artikelen in de 
lokale kranten als Groot Voorschoten en De Voorschotense Krant en bladen als het Senioren Magazine, 
maar ook op social media als Facebook en Instagram. Op deze wijze probeerden we de aandacht voor het 
museum gaande te houden. 

In de kleine zaal waren gedurende het jaar de nieuwe aanwinsten van het museum te zien. 

Een oude wens, een digitaal stripverhaal voor 
kinderen over het ontstaan van Voorschoten, is in 
2020 gerealiseerd. De ‘tijdmachine’ is financieel 
mogelijk gemaakt door giften van een aantal 
donateurs en Stichting Katapult. Waarnemend 
burgemeester Aptroot stelde de machine samen 
met zijn kleinzoon op 12 september in werking. 
Ook de fotozuil is gereedgekomen. De vele 
historische foto’s waarover het museum beschikt 
worden gedigitaliseerd en kunnen via een 
beeldscherm worden bekeken. Giften van donateurs 
hebben ook dit project mogelijk gemaakt. 



Collectiebeheer 

Het coronajaar was voor de collectiebeheergroep 
geen verloren jaar. In maart startte Ashley de Heiden 
haar stage als onderdeel van een opleiding 
museologie aan de Universiteit van Lille. Deze stage 
kon vanwege coronaperikelen geen doorgang vinden, 
maar in plaats daarvan heeft Ashley in de maanden 
maart tot en met juli werkzaamheden verricht als 
vrijwilliger. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan 
het wegwerken van achterstanden in de verpakking, 
nummering en beschrijving van de collectie. 
De collectiebeheergroep is in de loop van 2020 
uitgebreid en telt nu 10 vrijwilligers. Uit voorzorg 
heeft een aantal van hen ervoor moeten kiezen om 
lopende het jaar geen werkzaamheden te verrichten. 
Desalniettemin is een behoorlijke voortgang geboekt 
in de verwerking van de collectie. Bovendien is er 
een herschikking in de depotruimte gerealiseerd en is 
er een aanvang gemaakt met de verbetering van de 
klimaatbeheersing in een van de depots.  

Ook in 2020 heeft het museum weer diverse 
bijzondere objecten aan de collectie kunnen 
toevoegen. Tot de aankopen behoren een zogenoemde 
prijsband, in 1790 door dominee Bouvink uitgereikt aan de beste leerling van de dorpsschool in dat jaar. 
Verder een achttiende-eeuws afschrift van het reglement van de Voorschotense rederijkerskamer ‘De 
witte fiolen’, een diploma, uitgereikt aan boer Van Santen, van een vee-tentoonstelling gehouden in 1878 
in Voorschoten, een schilderij van Oldeman met een voorstelling van boerderij Vredenhoef, een zilveren 
broodschaal en een zilveren koffieservies, beide ontworpen door Carel Begeer, een geëmailleerde zilveren 
prijsbeker, een zilveren visschep deels ontworpen door Christa Ehrlich, een ontwerptekening voor een 

herdenkingsplaquette voor burgemeester Berkhout 
vervaardigd door Van Kempen en Begeer en een 
negentiende-eeuwse porseleinen schaal met 
geschilderde voorstelling van de buitenplaats 
Stadwijk.  

Verder ontving het museum diverse schenkingen, 
waaronder diverse foto’s gemaakt en geschonken 
door Beatrijs Kuyck-Hechtermans. Zij schonk ook een 
kunstboek over ‘tante Mar’ Eelkema vervaardigd door 
Marijn Bax. Van mevrouw Koster kregen wij diverse 
zilveren objecten vervaardigd door Van Kempen en 
Begeer, waaronder een rozenbowl en een 
bonbonschaaltje. Mevrouw Timmermans schonk een 
vitrinekastje met verzilverde miniaturen. Van een 
anonieme schenker ontvingen wij een schenkkan in 
de vorm van een konijn vervaardigd door 
Groeneveldt. De heer Albronda schonk een 
ebbenhouten voorzittershamer van de Rotary-afdeling 
Duivenvoorde-Leidschendam, een herdenkingspenning 
5 mei 1945, ontworpen door Marinus Kutterink en 
vervaardigd door Van Kempen en Begeer en een 
herdenkingsbeker voor het 50-jarig ambtsjubileum 
van Koningin Wilhelmina van de hand van 
Groeneveldt. Van de familie Van den Boomgaard 



kregen wij een feestmuts vervaardigd van voedselbonnen, gedragen tijdens bevrijdingsfeesten. De heer 
Douma schonk een abonnement voor het gebruik van de tolweg door Voorschoten en een badenkaart van 
het badhuis. Van de heer Welmers ontvingen wij een uitbreidingsplan voor Voorschoten vervaardigd in 
1939 door de architect Granpré Molière. De familie Terborgh schonk een schaalmodel 1:100 van de 
dorpskerk vervaardigd door wijlen de heer Terborgh, oud-voorzitter van de Voorschotense Modelspoor 
Vereniging. Hierbij verkreeg het museum tevens een reeks schaalmodellen van huizen en gebouwen in de 
Voorstraat in langdurig bruikleen. Het Kruispunt Voorschoten BV gaf de doopvont van de Kruispuntkerk 
vervaardigd door meubelmaker Boesveld in langdurig bruikleen.  

Commerciële activiteiten 

Het museum beschikt over een goed 
geoutilleerde vergaderzaal voor groepen 
tot 14 personen onder een historisch dak. 
Voor groepen tot 60 personen is de Grote 
Zaal beschikbaar. 
Tot het ingaan van de corona-maatregelen 
in de vierde week van maart 2020 vonden 
er 16 activiteiten plaats in het museum, 
waarvan er 14 inkomsten opleverden. De 
bovenzaal werd vijf keer verhuurd. Het 
spreekt vanzelf dat de winkelexploitatie 
nauwelijks inkomsten opleverde.  
In het kader van de subsidieregeling 
‘Noodsteun culturele sector Zuid-Holland 
2020’ is ons eenmalig een vergoeding 
verstrekt voor gemiste inkomsten.  

Bezoekers 

Zoals te verwachten viel het aantal bezoekers over 2020 bijzonder laag uit. De tentoonstellingen werden 
bezocht door bijna 1100 personen. In het eerste kwartaal vonden er nog evenementen plaats als 
openingen en lezingen. Deze werden door ongeveer 500 mensen bezocht. 

Vrienden van het museum 

Het aantal ‘vrienden van het museum’ is in 2020 gedaald van 898 naar 878. Dit heeft twee oorzaken: het 
natuurlijk verloop en de coronacrisis. Tentoonstellingen zoals ‘Dorp in oorlogstijd’ en ‘Het verhaal van 
Voorschoten’ zijn wat bezoekersaantallen betreft niet tot hun recht gekomen. Ook waren er na maart 
geen evenementen meer. Mooie, aantrekkelijke tentoonstellingen en de evenementen die daar omheen 
worden georganiseerd zorgen doorgaans voor een aanwas van nieuwe vrienden. 

Jarenlang is de minimale vriendenbijdrage van €12,50 per jaar gelijk gebleven. Het bestuur heeft besloten 
deze met ingang van 2021 te verhogen naar €15,- per jaar. Dat is €1,25 per maand. Ergens een kop koffie 
gaan drinken is duurder! 
Eind 2020 hebben we een actie in gang gezet die met nadruk wees op de mogelijkheid van een periodieke 
gift aan een culturele ANBI-instelling (zoals Museum Voorschoten) en de belastingvoordelen die dat 
oplevert. Daarnaast is de status ‘Vriend Plus’ gecreëerd, met een minimale jaarlijkse bijdrage van €30,-. 
Zo zijn er nu drie categorieën vrienden, namelijk Vriend, Vriend Plus en ANBI-Vriend. Tegenover iedere 
categorie staat een tegenprestatie van het museum, die varieert van gratis toegang tot alle 
tentoonstellingen tot en met het vieren van een jubileum, feest o.i.d. in het museum zonder daarvoor 
huur te betalen. De actie heeft ertoe geleid dat per 1-1-2021 het museum 761 Vrienden, 89 Vrienden Plus 
en 28 ANBI-Vrienden heeft. 

Natuurlijk hopen we dat 2021 weer een jaar gaat worden met mooie tentoonstellingen en evenementen 
daar omheen die veel bezoekers trekken en waar we veel nieuwe vrienden aan over gaan houden. Zonder 
vrienden kan het museum immers niet blijven bestaan! 



Vrijwilligers 

Eind maart 2020, bij het ingaan van de eerste lockdown, hebben we duidelijk gemaakt dat alle 
vrijwilligers vrij waren in hun keuze al dan niet mee te doen met de overgebleven activiteiten en 
werkzaamheden. Vervolgens is de organisatie aangepast aan de mensen die nog beschikbaar waren. In 
perioden dat het museum open mocht moesten de openingstijden worden bekort. Het collectiebeheer, de 
voorbereiding van de tentoonstellingen en de facilitaire werkzaamheden konden doorgang vinden, zij het 
in beperkte mate.  
Voor de gastvrouwen en gastheren waren scholingsdagen gepland, mogelijk gemaakt door een subsidie van 
Erfgoedhuis Zuid-Holland. Deze hopen we in 2021 te kunnen organiseren. 
Eind 2020 telde het museum 92 vrijwilligers. In de loop van het jaar zijn 6 mensen gestopt en mochten we 
13 nieuwe collega’s verwelkomen, voornamelijk via de welzijnsorganisatie Voorschoten Voor Elkaar. 

 

Opname van de film “Dorp in Oorlogstijd” in de grote zaal van het museum



Financiële resultaten: de cijfers 

Financiële resultaten: toelichting balans 

1. Algemene reserve 

Het jaar 2020 eindigt met een verlies van € 832,- Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene 
reserve, evenals de verdere kosten voor de eenmalige herinrichting van de entree voor de vestiging 
van een Toeristisch Informatiepunt. De herinrichting is gestart in 2019. 

2. Voorziening onderhoud en inventaris 

De aanschaf van een nieuwe professionele vaatwasser en de aanschaf van een nieuwe PC is geboekt op 
deze post. Tevens is deze post gevoed met een vast bedrag van  

€ 1000,- zoals het bestuur dat vorig jaar heeft vastgesteld voor een periode van vijf jaar. 

3. Voorziening collectiebeheer 

De nieuwe aankopen van het museum in 2020 bedroegen € 2458,-. Ook deze voorziening is gevoed met 
€ 1000,- uit de exploitatie. 

Balans per 31-12-2020 
  

31-12-20 
31-12-

19 
    31-12-

20 31-12-19 

              
Kas 181  144   Algemene reserve 28.578  32.277 
Bank- en 
spaarrekening 

66.369  59.155   Voorziening Onderhoud en 
inventaris 

10.619  12.652 

Waarborg 
huurpand 

4.539  4.539   Voorziening 
Collectiebeheer 

16.277  17.735 

Vooruitbetaalde 
kosten 

1.356  1.337   Voorziening Ontstaan 
Voorschoten 

0  2.353 

Debiteuren 2.931  3.731   Voorziening projectdonaties 7.070  3.385    

  
Voorziening junior 
archeologen 9.200    

       
Voorziening tijdelijke 
huurverlaging 1.337    

       
Vooruit ontvangen 
donaties/entree 504  504 

       
Vooruit ontvangen 
vriendenbijdrage 1.640  0 

   
  Crediteuren 151    

             
             
Totaal 75.376  68.906   Totaal 75.376  68.906 

 



4. Voorziening Ontstaan van Voorschoten 

Met het gereedkomen van het interactieve stripverhaal voor de jeugd over het ontstaan van 
Voorschoten is deze voorziening afgenomen tot € 0. 

5. Voorziening projectdonaties 

In deze voorziening zijn donaties opgenomen die wij hebben ontvangen voor een bepaald project. Dit 
geld is dus geoormerkt en kan niet worden ingezet voor de reguliere bedrijfsvoering. 

In 2020 ontving het museum de volgende projectdonaties: 

a. €   700,- van de Rabobank voor het videoproject ‘Dorp in oorlogstijd’; 

b. € 4500,- van de stichting Katapult voor het interactieve stripverhaal ‘Het ontstaan van 
Voorschoten’; 

c. € 3000,- van een particulier (vriend van het museum) voor het aanpassen van de klimaatbeheersing 
van onze depots; 

d. € 1220,- van het NUT van Voorschoten voor het maken van de film ‘75 jaar bevrijding’; 

e. € 9200,- van de Provincie ZH voor het project juniorarcheologen dat wij in samenwerking met de 
basisscholen gaan uitvoeren.  

6. Voorziening junior archeologen 

Zoals hierboven vermeld, is van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van € 9200,- ontvangen in het 
kader van het project ‘Publieksbereik archeologie Zuid-Holland’. Met dit geld gaan we in 
samenwerking met de basisscholen van Voorschoten lesmateriaal ontwikkelen. De looptijd van dit 
project is 2 jaar. 

7. Voorziening tijdelijke huurverlaging. 

Tijdens de eerste gedwongen sluiting van het museum tijdens de coronacrisis is met de verhuurder van 
ons pand overeengekomen tot de heropening tijdelijk minder huur te betalen. Het gaat dan om een 
bedrag van € 1337,-. Dit bedrag moet in 2021 alsnog worden betaald en is daarom op de balans als een 
voorziening opgenomen. Inmiddels is van onze verhuurder bericht ontvangen dat dit bedrag door hem 
is omgezet in een schenking. Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank! 



 

Financiële resultaten: toelichting resultatenrekening 

Uitgaven 

8. Kosten kernactiviteiten 

In dit bedrag zit € 8088,- aan projecten die gecompenseerd zijn uit diverse voorzieningen. Dat zijn: 

a. Livestream evenementen 

b. Het interactieve stripverhaal ‘Het ontstaan van Voorschoten’ 

c. De interactieve zuil met oude foto’s van Voorschoten 

d. De film ‘75 jaar bevrijding’ t.g.v. de tentoonstelling ‘Dorp in oorlogstijd’ 

9. Publiciteit 

Dit bedrag is lager dan vorig jaar omdat in 2019 ook de kosten van contributies en abonnementen 
hierin waren opgenomen. Deze zijn nu bij de kantoorkosten ondergebracht. 

10. Kantoorkosten 

Deze kosten zijn hoger omdat de contributies en abonnementen er nu in opgenomen zijn. Bovendien is 
er voor € 1794,- uitgegeven aan een nieuwe computer, updaten bestaande computers en beveiliging 
van ons netwerk. Daarnaast is een professionele vaatwasser aangeschaft voor € 1090,- 

Bovendien zijn de bankkosten nu ook bij deze post ondergebracht terwijl deze vorig jaar bij de 
“Overige lasten” waren opgenomen. 

Resultatenrekening 2020 
  2020 2019     2020 2019 

              

Huisvesting 28.252  24.253   Donaties 13.931  14.400 
Kosten 
kernactiviteiten 13.317  6.602   Projectdonaties 18.620  4.500 

Publiciteit 600  1.439   Bijdrage gemeente 5.000  10.623 
Kantoorkosten 4.529  1.473   Bijdrage gemeente aan TIP 10.000    

Personeelskosten 1.187  1.429   
Noodsteun prov. ZH i.v.m. 
corona 1.955    

Overige lasten 323  1.086   Opbrengsten kernactiviteiten 2.787  4.468 
Toename voorziening 
donaties 19.957  4.500   Commerciële activiteiten 1.132  2.909 

       Overige baten 70  127 
       Vrijval voorziening subsidieval 0  1.948 

       Vrijval div. voorzieningen 13.838    
            

      
 

Resultaat  832  1.807 

     
 

     
Totaal 68.165  40.782 

 
Totaal 68.165  40.782 

 



11. Overige lasten 

Vorig jaar waren hier ook de bankkosten in ondergebracht. Deze zijn nu geboekt bij de kantoorkosten 
(financiële administratie). 

Inkomsten 

12. Donaties 

De donaties van onze vrienden zijn iets teruggelopen. Het aantal nieuwe vrienden woog niet op tegen 
het aantal opzeggingen. 

13. Bijdrage gemeente aan TIP 

Met ingang van 2020 is het museum ook een Toeristisch Informatiepunt (TIP) geworden. Met de 
gemeente is hiervoor een convenant gesloten voor de duur van drie jaar. Voor de exploitatie van het 
TIP stelt de gemeente € 10.000,- per jaar beschikbaar. 

14. Noodsteun provincie Zuid-Holland i.v.m. corona 

De provincie heeft een budget beschikbaar gesteld voor de compensatie van de schade die culturele 
instellingen hebben geleden door de coronacrisis. Via de gemeente hebben wij het door ons 
opgegeven bedrag van € 1955,- ontvangen. 

15. Opbrengst kernactiviteiten 

    Er konden minder evenementen en lezingen georganiseerd worden. 

16. Commerciële activiteiten 

De verhuur van onze accommodaties kwam tot stilstand, evenals de winkelverkoop. 

17. Vrijval div. voorzieningen 

Bij punt 8. zijn al een aantal projecten genoemd die hieronder vallen. De herinrichting van de entree 
t.b.v. het TIP komt daar nog bij. 

Financiële resultaten: Vooruitzichten 
In 2021 hopen we het jaar af te sluiten met een klein positief resultaat, vooral dankzij onze nieuwe 
vriendenregeling. Los hiervan blijft door de coronacrisis de toekomst zeer onzeker. 



Raad van Advies 

In 2020 heeft het Museum Voorschoten een Raad van Advies gevormd, bestaande uit een kleine groep 
betrokken en op verschillende disciplines deskundige mensen. 

Rooster van aftreden

De raad van advies is in 2020 twee maal bijeen geweest. Daarbij zijn onder andere de volgende 
onderwerpen besproken: 

• De strategische uitdagingen voor het Museum 
• Het prijsbeleid 
• De corona situatie 
  

Bestuur 

In 2020 hebben Els Jansen (secretaris) en Arita Jol (coördinator tentoonstellingen) het bestuur verlaten. 
Gelukkig blijven zij als vrijwilliger werkzaam voor het museum, resp. in de collectiebeheergroep en als 
gastvrouw. Eind mei heeft het bestuur op gepaste feestelijke wijze afscheid genomen van deze twee zeer 
gewaardeerde leden. 
Jan Koster is Els Jansen opgevolgd als secretaris. Er is nog een vacature in het bestuur voor een 
coördinator tentoonstellingen. 

De wijzigingen zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Voorschoten, 19 maart 2021 

Het bestuur: 
Hans Rasch, voorzitter 
Jan Koster, secretaris 
Erik Hennevanger, penningmeester 
Jaap Ransijn, facilitair bedrijf 
Reinier van ’t Zelfde, collectiebeheer

Naam Start Einde eerste termijn Einde tweede termijn

Leen Hoogvliet 15 februari 2020 Februari 2021 Februari 2024

Co Zitman 15 februari 2020 Februari 2022 Februari 2025

Harm Klifman 15 februari 2020 Februari 2023 Februari 2026

Wouter van 
Duivendijk

15 februari 2020 Februari 2021 Februari 2024

Manon Vogels 15 februari 2020 Februari 2022 Februari 2025
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