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1. Inleiding

Terwijl we starten met een nieuw beleidsplan, overheerst nog steeds de vreugde om het realiseren
van de verhuizing van het museum naar Venestraat 16. Al in 1968 droomden de oprichters van
Stichting Oud Nijkerk van het realiseren van een museum in dit laatmiddeleeuwse Gasthuis.
In 2013 werd de stichting eigenaar van het prachtige Rijksmonument, mogelijk gemaakt door
subsidie van de provincie Gelderland en een aantal belangrijke sponsoren.
Na de geslaagde verbouwing, verhuizing en inrichting en het vieren van een passend feest eind 2015,
is het nu tijd vooruit te kijken en te bepalen wat we in de komende jaren willen gaan bereiken. Waar
wil het museum staan in 2020, en hoe willen we dit bereiken? Onze ambitie drijft ons voort, vol
enthousiasme werken we verder aan het verzamelen, presenteren en ontsluiten van het Nijkerkse
cultuurhistorische erfgoed.
Museum Nijkerk, het centrum vol historie, staat midden in de maatschappij. In een uitgebreid
netwerk van vrienden van het museum, bedrijven, organisaties, overheid, particulieren en fondsen
die het museum steunen, komt de historie van Nijkerk zowel in het museum als daarbuiten goed
voor het voetlicht.
Jan Cozijnsen,
voorzitter
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Klassendag bij de Open Monumentendag van 2016 – groep 8 van de Rehobothschool op bezoek.
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2. Een vervolgverhaal: toekomstschets 2017 – 2020

Veel zaken zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd. Terugblikkend op de behaalde resultaten en
vooruitblikkend naar de toekomst mijmert Anton van de Bunt door. Dit verhaal is een vervolg op de
toekomstschets uit het beleidsplan 2010 – 2013.
Anton loopt op een donderdagmiddag Museum Nijkerk in. Hij had gelezen over de verhuizing naar
een nieuw pand, maar had dit nog niet met eigen ogen bekeken. Wel kon hij thuis met de Business
View op de website van het museum al even rondkijken. Goed trouwens dat je nu vaker het museum
kunt bezoeken, de donderdag is zijn papa-dag en nu de kinderen op school zitten kan hij even rustig
rondstruinen. Zijn oudste dochter heeft laatst meegewerkt aan een nieuw lesprogramma over twee
Joodse kinderen. Hij gaat naar de creatieve zolder om alle muurkranten te bekijken. Binnenkort komt
Anton met het hele gezin nog een keer kijken.
Verrast merkt Anton dat het museum in het nieuwe gebouw maar liefst vier verdiepingen heeft. Elke
verdieping is weer een verrassing, met afwisselende en interactieve presentaties. Ook zijn op veel
plekken spelletjes en opdrachten voor de jeugd ingebouwd. Bij het Kenniscentrum gaat hij achter de
computer zitten. Verrast merkt hij dat hij nu op trefwoord kan zoeken en daar informatie vindt over
Nijkerkse thema’s. Hij toetst zijn straatnaam in, de Westkadijk, waar het heerlijk wonen is in één van
de nieuwe appartementen in de oude meelfabriek. Anton vindt prachtige foto’s van hoe het vroeger
was, afbeeldingen van schilderijen en plattegronden van de vroegere fabrieken. Ook vindt hij
informatie van de beurtschippers. Uit de haven van Nijkerk kon je voordat de trein kwam, voor 10
cent met een schip naar Amsterdam, daar deed je dan wel 18 uur over.
In de museumtuin bekijkt Anton de prachtige gevelstenen en drinkt een lekker kopje koffie, gezet door
de enthousiaste gastheer en gastvrouw. Op de achtergrond hoort hij een zacht gezoem. Dat komt
vast vanaf het Kerkplein, waar tegenwoordig een leuk theater is met een actief middag- en
avondprogramma. Het museum werkt ook af en toe samen met het theater.
In de uitgebreide museumwinkel ziet Anton een paar interessante publicaties. Voor zijn jongste
dochter neemt hij het Nijkerkse woordenboek mee, ze moet een werkstuk maken over dialect. Hij
betaalt met zijn pinpas en neemt een stapel flyers mee van het museum om uit te delen op zijn werk.
Hij ziet ook een leuke flyer over een culinaire stadswandeling, wellicht leuk voor de verjaardag van
zijn vrouw. Ah, en een leuk arrangement voor mannen: sigaren maken bij het museum, whisky
proeven bij slijterij De Moor en heerlijk uit eten in Kade 10. Leuk om met zijn vrienden te gaan doen!
De lijst met lezingen en andere actualiteiten krijgt Anton elke maand al thuis via de mail.
Thuisgekomen vult Anton gelijk het formulier in op de website van het museum om lid te worden van
het Antoniusgilde. Met een bijdrage van 100 euro per jaar steunt hij het museum structureel en krijgt
hij leuke bijeenkomsten aangeboden. Als ondernemer draagt hij graag een steentje bij aan het
behoud van het lokale erfgoed!
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Activiteiten voor kinderen tijdens de Gelderse Museumdag 2016,
foto Museum Nijkerk
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3. Missie en visie

Stichting Oud Nijkerk werkt vanuit de overkoepelende ICOM-definitie voor een museum:
Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor
publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft,
behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en
genoegen.’ Bron: ICOM (International Council of Museums) 2006. Stichting Oud Nijkerk onderschrijft
de Ethische Code voor Musea en zij volgt de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten) bij het
ontzamelen van de collectie.
De professionele kennisorganisatie Erfgoed Gelderland is adviseur voor het Nijkerkse museum.
Museum Nijkerk is lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland.
Vanuit deze definitie gecombineerd met de specifieke kenmerken van het lokale werk, vindt Stichting
Oud Nijkerk in de volgende missie haar bestaansrecht:
‘Stichting Oud Nijkerk richt zich op het materiële- en immateriële cultuurhistorische erfgoed van
Nijkerk. De stichting verzamelt, beheert, conserveert en presenteert haar collectie en kennis op een
professionele wijze vanuit het geregistreerde Museum Nijkerk. Wetenschappelijk onderzoek,
kennisoverdracht en informatieverstrekking en –vergaring vormen de kerntaken van het museum.
Door een verscheidenheid aan activiteiten houdt de stichting de lokale geschiedenis en de
belangstelling hiervoor levend en toegankelijk en legt zij verbanden tussen heden en verleden. De
stichting wil mensen enthousiast maken met betrekking tot het Nijkerkse erfgoed en zo mogelijk
actief hierbij betrekken. Binnen de verschillende doelgroepen neemt de jeugd een speciale plek in.’
Vanuit de jarenlange inzet in de cultuurhistorische sector heeft Stichting Oud Nijkerk een heldere kijk
op de ontwikkelingen in dit veld, als volgt geformuleerd in de visie:
‘De wereld van het cultuurhistorische erfgoed is in beweging. De geschiedenis is geen star gegeven,
maar een bron van inspiratie voor hedendaagse ontwikkelingen. Nijkerk is een bijzondere
middeleeuwse stad, met een rijke geschiedenis waarvan wij vinden dat die het waard is te kennen en
die richting geeft voor de toekomst. Stichting Oud Nijkerk zet zich in voor het behoud van het lokale
erfgoed en voor de verspreiding van kennis over deze geschiedenis.
Stichting Oud Nijkerk wil met haar kennis het centrum worden waar jong en oud, inwoner en toerist,
amateur en professional, informatie en advies kan krijgen (en brengen) over de lokale
cultuurhistorie. De stichting wil haar kennis inzetten bij nieuwe ontwikkelingen in het culturele veld,
in de ruimtelijke ordening en in het toerisme. De stichting is verder actief op het gebied van
erfgoedpresentatie en -educatie, audiovisuele- en schriftelijke publicaties, lezingen en rondleidingen.
Museum Nijkerk is de thuisbasis; de uitvoering van de activiteiten kan zowel in de eigen
accommodatie als daarbuiten plaatsvinden en zowel fysiek als digitaal van aard zijn.
Stichting Oud Nijkerk wordt bedrijfsmatig aangestuurd, maar de basis van de organisatie berust op
vrijwilligers. Kortom: een enthousiaste vrijwilligersorganisatie die op professionele leest geschoeid
is.’
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4. Even terugblikken: evaluatie beleidsplan 2010 – 2013 inclusief verlenging 2014 – 2016

In het beleidsplan 2010-2013, dat verlengd is tot en met 2016, zijn vijf hoofddoelstellingen
geformuleerd. Een samenvatting van de behaalde resultaten:
Al in 2010 is het streven geformuleerd een kenniscentrum in het museum te maken. De afgelopen
jaren zijn grote stappen gezet in werkzaamheden die hiervoor de basis vormen. Zo is de index van
het documentatiearchief op het Stadhuis grotendeels ontsloten, is de index op de collectie
Callenbach-boeken online gezet en is er op papier een overzicht met de deelcollecties van Museum
Nijkerk. Ook zijn de eerste voorwerpen online te zien via deelname aan Collectie Gelderland. De
achterstand in het opbergen van krantenartikelen is praktisch weggewerkt en er zijn diverse
archieven geïnventariseerd. Nu in het nieuwe museum de ruimte beschikbaar is voor een goede
bibliotheek en kenniscentrum, kunnen meer actiepunten stap voor stap worden uitgevoerd.
Bij het streven naar blijvende, vroegtijdige aandacht voor de cultuurhistorie in Ruimtelijke
Ontwikkelingsprocessen, kan worden gemerkt dat het klimaat hiervoor gunstiger is geworden. Zowel
Stichting Oud Nijkerk als Stichting Stadsgezicht timmeren onafgebroken aan de weg voor aandacht
op dit punt. Bijdrages worden door de gemeente gevraagd en op prijs gesteld. Vertegenwoordigers
van de stichting zijn in veel overlegorganen present, zowel in permanente - (Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit, straatnamencommissie) als in tijdelijke projectgroepen (begeleiding van de restauratie van
de Eierhal, de ontwikkeling van de havenkom en de Torenstraat/Holkerstraat en de werkgroep
arrangementen).
Bij het voornemen tot een intensievere samenwerking met ‘het veld’ en de ontwikkeling van gerichte
acties voor specifieke doelgroepen, is een duidelijke lijn waar te nemen naar meer samenwerking en
meer activiteiten. Er wordt nu bijvoorbeeld samengewerkt met De Postkamer, Interact Contour, Het
Atelier en Galerie Polhus in nieuwe arrangementen zoals de culinaire stadswandelingen en voor
leuke cadeaus voor de museumwinkel. Eind 2014 is het eerste Marketing & Communicatieplan
vastgesteld. Een vakkundige vrijwilliger op dit gebied wordt nog steeds gezocht.
Voor de doelstelling tot handhaving van de status van officieel geregistreerd museum zijn in de
eerste beleidsperiode veel werkzaamheden verzet voor de vereiste zelfevaluatie. Daarna heeft het
Landelijke Museumregister een tijd nodig gehad om de nieuwe werkwijze te evalueren en
verbeteren. Het museum heeft in de tijd van de verhuizing, verbouwing en herinrichting (een periode
van transitie), vrijstelling gehad van werkzaamheden voor het museumregister. Vanaf 2016 staan
deze werkzaamheden weer hoog op de prioriteitenlijst.
Het streven naar ontwikkeling naar een op professionele wijze functionerende interne organisatie is
een blijvend aandachtspunt. Het belangrijkste voornemen uit deze actiepunten is geheel en naar
tevredenheid gerealiseerd: een groter onderkomen voor het museum. Vanaf 2016 is echter de
basisfinanciering weer het uitgangspunt. Met een beperkt aantal uur voor de conservator, veel
werkzaamheden en veel enthousiaste vrijwilligers wordt een zo optimaal mogelijke organisatie
neergezet. De zoektocht naar aanvullende structurele financiering om een museum van hoge
kwaliteit met een goede borging te leveren zal veel aandacht behoeven.
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5. De blik vooruit: strategische beleidslijnen 2017 – 2020

Museum Nijkerk is het centrum vol Nijkerkse historie. De kennis over de cultuurhistorie van Nijkerk
vertaalt zich in een gebouw met Interessante, wetenswaardige, boeiende en interactieve exposities,
met naslagwerken (digitaal en fysiek) en met een collectie materiële en immateriële cultuur.
Inpandig is een comfortabel museum ingericht dat toegankelijk is voor minder validen (royale entree,
lift en toiletten), met een mooie binnentuin en een museumwinkel met leuke cadeauartikelen.
Naast een fysiek gebouw vertaalt het werk van de stichting zich ook in een digitale wereld, een
website vol met interessante gegevens over alle activiteiten, met de informatie voor scholen over de
educatieve programma’s en met de actuele agenda. Lezingen en presentaties kunnen ook op locatie
worden gegeven cq. gehouden.
Om dit alles in stand te houden en te laten groeien hanteert Museum Nijkerk de volgende
strategische doelstellingen:
a. Doorontwikkeling van het fysieke en digitaal raadpleegbare Kenniscentrum
In het kenniscentrum van Museum Nijkerk wordt informatie verzameld, verwerkt, ontsloten en
gedeeld. De informatie omvat zoveel mogelijk bronnen die een relatie hebben naar thema’s uit de
Nijkerkse geschiedenis en naar voorwerpen of verhalen in de collectie. Het Kenniscentrum bevindt
zich fysiek op de 1e verdieping aan de voorzijde van het museum. Deze verdieping wordt 5 jaar lang
gefinancierd door de familie Van de Kuinder (Kenniscentrum Van de Kuinder).
b. Het toepassen van de kennis over de cultuurhistorie in activiteiten binnen en buiten het museum.
Vanuit de beschikbare kennis worden toepassingen ontwikkeld op het gebied van exposities,
educatie, samenstelling van de collectie, deelname aan werkgroepen op het gebied van de
Ruimtelijke Ontwikkeling van Nijkerk, lezingen etc.
c. Het actief onder de aandacht brengen van het museum en haar activiteiten (marketingcommunicatie)
Eind 2014 is het Marketing- en Communicatieplan 2015 – 2018 voor Museum Nijkerk vastgesteld.
Prioriteit ligt in het behalen en verder laten groeien van de bezoekersaantallen, een belangrijke
graadmeter voor het draagvlak en het bestaan van het museum. Op een aantal punten, zoals het
belangrijker worden van de social media, behoeft dit alweer bijstelling. Daarnaast worden de
actiepunten doorgelopen en geactualiseerd.
d. Handhaving van de status van officieel geregistreerd museum
Met de status van officieel geregistreerd museum laat Museum Nijkerk zien aantoonbaar te voldoen
aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Om de
status van officieel geregistreerd museum te behouden moet worden voldaan aan de eisen van het
Landelijk Museumregister, deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Museum Nijkerk heeft
tijdens de verhuizing vrijstelling gehad van de werkzaamheden voor het museumregister (een
periode van transitie). Inmiddels is de Museumnorm in 2015 bijgesteld. Er zijn 17 punten waaraan
een officieel geregistreerd museum moet voldoen. Voor Museum Nijkerk staan de activiteiten die
nog moeten plaatsvinden opgesomd in de activiteiten behorende bij dit onderwerp.
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e. Doorontwikkeling van een op professionele wijze functionerende interne organisatie
Met het huidige kleine aantal uren voor de conservator en de ruim 80 vrijwilligers is een duidelijke
organisatiematrix nodig met taak- en functieomschrijvingen. Voor een structurele, centrale
aansturing van alle werkzaamheden en het leveren en borgen van de gewenste kwaliteit, is
tenminste 0,6 fte nodig voor de baan van conservator. Het zoeken naar mogelijkheden voor
verhoging van het exploitatiebudget wordt een belangrijke opgave voor de eerstvolgende periode.

Familie Tijsseling bij de expositie ‘Verdwenen bedrijven’ in de Van den Tweelzaal (2016)
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6. Doelstellingen en activiteiten
In de onderstaande paragraaf zijn de strategische doelstellingen vertaald naar de concrete
actiepunten voor de komende vier jaar.
a. Doorontwikkeling Kenniscentrum
-

-

-

Digitaliseren van het tijdschrift Oud Nijkerk. In principe aansluiting zoeken bij het project van
Erfgoed Gelderland (2e helft 2016), anders zelf actie ondernemen, te beginnen bij digitale
informatie zoals beschikbaar bij de drukker van het tijdschrift.
Ontsluiting van de collectie boeken in het Kenniscentrum van het museum (digitaal op titel,
auteur, onderwerp en trefwoorden).
Digitaal ontsluiten van de index op het documentatiearchief van de collectie van Stichting
Oud Nijkerk in de archiefbewaarplaats van de gemeente Nijkerk.
Bevorderen dat mensen informatie komen brengen. bv. foto’s, stambomen en andere
documenten.
Onderzoek naar een geschikt informatiesysteem, te beginnen bij Adlib (gezien de huidige
toepassingsmogelijkheden en algemene toepassing in musea).
Onderzoek naar de mogelijkheid tot het scannen, opslaan en digitaal ontsluiten van de
afzonderlijke documenten uit het documentatiearchief (foto’s, brieven etc.).
Doorgaande ontsluiting van de (informatie over) de collectie via www.collectiegelderland.nl.
Door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds kan hier in 2016 en 2017 aan worden
gewerkt. Bij de keuze van de via deze website te ontsluiten collectie-onderdelen wordt
gekeken welke voorwerpen echt Nijkerks zijn en een waardevolle toevoeging vormen op de
Gelderse collectie.
De doorontwikkeling naar de opbouw van een evenwichtige collectie materiële- en
immateriële verzameling Nijkerks erfgoed. De eerste stap is het maken van een collectieplan.
Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een extern depot hoort bij dit actiepunt.

b. Het toepassen van kennis van de cultuurhistorie in exposities, educatie, lezingen en werkgroepen
voor de Ruimtelijke Ontwikkeling
-

-

-

Tijdelijke exposities worden minimaal twee maal per jaar ingericht op de begane grond, in de
Van den Tweelzaal. Thema’s voor de exposities worden per jaar vastgesteld, hebben altijd
een link met het Nijkerkse erfgoed en zijn actueel, boeiend, verrijkt met film en verhalen en
bij voorkeur geschikt voor een groot publiek. We gaan op zoek naar vernieuwende thema’s
voor de komende 4 jaar met een potentieel groot publieksbereik, met aansluiting bij lokale
en regionale thema’s.
Inventariseren op welke mogelijkheden het museum ook op andere, verrassende, plekken te
zien is en waar veel publiek is (zoals het station). Een voorbeeld is het project ‘Museum voor
1 Dag (MV1D)’ waar Museum Nijkerk al in participeert en dat wordt uitgevoerd in
zorghuizen.
Het museum draait al sinds een aantal jaar met een paar vaste educatieve programma’s.
Deze lopen goed en kunnen vaker door scholen worden ingehuurd. Gewenst is nader overleg
met schoolbesturen om te kijken wat er nodig is voor het gebruik van de programma’s.
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-

-

Overleg met Erfgoed Gelderland over participatie in de nieuwe website voor het
basisonderwijs: Reizen door de Tijd.
Het afmaken van de leskaarten behorend bij de Nijkerkse Canon.
Het doorontwikkelen van het lesproject ‘De oorlog dichtbij huis’, i.s.m. Herinneringscentrum
Kamp Westerbork.
Het continueren van de vertegenwoordiging van vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk in
diverse werkgroepen gericht op de Ruimtelijke Ordening van Nijkerk. De stichting is en blijft
vertegenwoordigd in zowel permanente adviesorganen als in tijdelijke projectgroepen. De
stichting is ook vertegenwoordigd bij de dialoog Samen aan Zet die wordt geïnitieerd vanuit
de gemeente Nijkerk.
Het periodiek houden van lezingen in het museum (minimaal eenmaal per kwartaal). Behalve
een lezing kan het ook gaan om een cursus, gerelateerd aan cultuurhistorisch erfgoed.

c. Het actief onder de aandacht brengen van het museum en haar activiteiten (marketingcommunicatie)
Eind 2014 is het marketing- en communicatieplan voor het museum vastgesteld. Belangrijke
voornemens hierin zijn de groei van het aantal bezoekers van 5.000 bezoekers in 2015 en 2016 tot
6.000 bezoekers in 2017 en 2018. Verder is voorgenomen het aantal arrangementen uit te breiden
en het aantal vrienden van het museum en het aantal sponsoren te verhogen. Pr richt zich op
plekken waar zich de doelgroepen bevinden en waar natuurlijke uitbreidingsmogelijkheden zijn
(regio rondom Nijkerk). Alle activiteiten brengen zowel het erfgoed van Nijkerk goed onder de
aandacht, en leveren tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de exploitatie van het museum.
Op basis van dit plan krijgen de volgende punten prioriteit in de komende beleidsperiode:
- Opbouwen en gebruiken e-mailbestand van de Vrienden van het Museum.
- De pr richten op plekken waar veel mensen komen die horen tot de meest frequente
bezoekers van het museum (zgn. hotspots, bv. televisieschermen bij vakantieparken,
huisartsen etc.)
- Intensiever en frequenter publiceren over de activiteiten van het museum.
- Het maken van een jaarkalender van alle activiteiten, en het gebruiken van
evenementenformulieren per activiteit.
- Informatie ook ontsluiten in de Engelse taal, bv. het boekje van de stadswandeling.
- Het ontwikkelen van een concreet samenwerkingsproduct met stoomgemaal Hertog
Reijnout.
d. Handhaving van de status van officieel geregistreerd museum
Voor de officiële museumregistratie voldoet Museum Nijkerk aan de volgende punten 1 t/m 4, 8, 11,
14, 15, 16 van de Museumnorm 2015 (zie bijlage E).
Voor de volgende punten moet het museum de komende jaren werk verrichten:
- 5. Het museum past de Governance Code Cultuur toe (overwogen wordt onderzoek te laten
verrichten naar de huidige werkwijze en advies voor de toekomst door studenten van de
Hogeschool Arnhem-Nijmegen).
- 6. Het ontwikkelen van een veiligheidsplan; onderzoeken wat nog ontbreekt en dit
toevoegen (zoals ontruimingsplan, oefening met brandweer, incidentenregistratie).
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-

-

-

7. Maken van het vrijwilligersbeleid.
9 + 10. Ontwikkeling meerjarig collectieplan met bijbehorende werkprocedures.
12. Om te kunnen waarborgen dat de collectie van Museum Nijkerk op een verantwoorde
wijze behouden blijft, wordt het museum lid van de Collectiewacht van Erfgoed Gelderland.
Adviezen over beheer en behoud worden voor zover mogelijk (menskracht en financiële
mogelijkheden) uitgevoerd.
13. Daar waar mogelijk stimuleert Museum Nijkerk het doen van onderzoek in de collectie.
Een actueel voorbeelden is het onderzoek naar de uitgaves en handschriften van W.G. van
de Hulst t.b.v. het maken van een biografie.
17. Het maken van een beleidsplan voor de terreinen presentatie en educatie.

e. Doorontwikkeling van een op professionele wijze functionerend interne organisatie
-

Het houden van een cursus klantgerichtheid voor gastheren en –vrouwen.
De doorontwikkeling van een organisatiematrix met taak- en functieomschrijvingen.
Onderzoek naar groei van het structurele budget om een aantal functies te laten verrichten
door professionals (meer uren conservator, pr-medewerker).
Het invullen van de structurele vacatures bij Stichting Oud Nijkerk.
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Bruikleen van Museum Nijkerk is drie jaar lang te zien in het rijksmuseum voor Oudheden in Leiden,
v.l.n.r. Theo Slijkerman (Museum Nijkerk), André Jansen (gemeente Nijkerk) en Bert de Bree
(Museum Nijkerk). In de lade van Nijkerk is glas te zien van de Nijkerkse glasfabriek (expositie
‘Archeologie uit je achtertuin’). Foto Museum Nijkerk

Beleidsplan 2017 – 2020 Stichting Oud Nijkerk

16

7. Financiën
Het project ‘Uitbreiding Museum Oud Nijkerk’, met de verhuizing naar-, en de verbouwing en
herinrichting van Venestraat 16, is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. De
helft van de financiën moest door cofinanciering bij elkaar worden gebracht. In de afgelopen jaren
heeft Stichting Oud Nijkerk daarom een stevig beroep gedaan op de inwoners van Nijkerk, op het
bedrijfsleven, op organisaties en op specifieke fondsen. Het is gelukt op tijd, binnen het budget en
met praktisch alle doelstellingen gehaald, dit project van in totaal ruim 1,4 miljoen euro op te
leveren.
Door het vernoemen van de zalen in het museum met behulp van 5-jarige contracten, alsmede
door uitbreiding van het aantal leden van het Antoniusgilde, is een bredere financiële basis
verkregen. De gemeente Nijkerk heeft een (bescheiden) structurele uitbreiding van de
budgetsubsidie mogelijk gemaakt. In totaal is de basisbegroting van Stichting Oud Nijkerk daarmee
voldoende gestegen om de hogere vaste lasten van het nieuwe museumpand te financieren.
Tegelijkertijd is de inzet van de conservator, nodig voor een structurele, centrale aansturing en het
leveren en borgen van de benodigde kwaliteit van de plannen en de uitvoering, terug op het niveau
van voor de verhuizing (een parttimebaan van 600 uur op jaarbasis). Dit is te weinig om de huidige
werkwijze te continueren. Het streven is om een baan van minimaal 1000 uur op jaarbasis te kunnen
garanderen, waardoor een verhoging van dit budget nodig is van € 30.000,-- naar € 50.000,--.
Daarnaast zijn er onderwerpen bijgekomen die nodig zijn om uit te voeren:
- Lidmaatschap Collectiewacht t.b.v. beheer en behoud collectie (kosten lidmaatschap ± €
1.200,-- per jaar, inclusief intake, o-meting en 2 bezoeken op locatie).
- Aanschaf van een nieuwere versie van Adlib (Standaard), t.b.v. registratie en ontsluiting van
informatie van het Kenniscentrum. Aanschaf € 2.125,--, onderhoud € 382,50/jaar.
- Vernieuwing tijdschrift (lopend project, meerkosten € 1.500 per jaar).
- Budget voor opleidingen, € 2.000,-- per jaar.
- Extern depot , schatting € 2.000,-- per jaar.
In totaal zal Stichting Oud Nijkerk op zoek moeten naar een structurele verhoging van het
exploitatiebudget van € 27.500,-- per jaar.
In de als bijlage C opgenomen meerjarenbegroting 2017-2020 is tot uitdrukking gebracht wat
Stichting Oud Nijkerk verwacht nodig te hebben aan gemeentelijke subsidie om de ambities waar te
maken, en uit welke activiteiten extra inkomsten worden verwacht (met name arrangementen en
sponsoring). Voor de gemeentelijke subsidie is het tot nu toe gehanteerde beginsel dat 50% van de
overeengekomen basistaken door de gemeente wordt gesubsidieerd.
In deze bijlage is naast de extra uren van de conservator apart zichtbaar gemaakt welke extra
materiële kosten voortvloeien uit de strategische beleidslijnen, benodigd om de doelstellingen te
kunnen realiseren.
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Onthulling interactieve zuil op de creatieve zolder, met film en foto’s van de Nijkerkse toren. V.l.n.r.
burgemeester Renkema, Jan Bijvank (beiden Klokkenspelvereniging Nijkerk) en Rutger Lusseveld,
directeur Rabobank Nijkerk. Foto: OpticaFoto Nijkerk, G. van de Veen (november 2016).
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Bijlagen
A. Overzicht doelgroepen en activiteiten
Doelgroepen:
-

Inwoners van Nijkerk (jong en oud)
Toeristen
Leerlingen van het basisonderwijs
Belangstellenden voor de geschiedenis van Nijkerk
Sponsoren
Ouderen met een zorgvraag (MV1D)
Nieuwe Nijkerkers (nieuwe inwoners afkomstig uit andere delen van Nederland of uit het
buitenland)
Inwoners zusterstad Schenectady

Activiteiten:
-

Twee tijdelijke exposities per jaar in de Van den Tweelzaal (begane grond)
Een vaste expositie in de Van Elfrinkhofzaal (1e verdieping)
Een kenniscentrum op de 1e verdieping (Kenniscentrum Van de Kuinder)
Een open, publiekstoegankelijk depot op de 2e verdieping (Langmanzaal)
Een ontvangstruimte voor groepen met o.a. de textielcollectie (Nutszaal, 2e verdieping)
De creatieve Rotary-zolder (3e verdieping) met activiteiten voor groepen en kinderen
Stadswandelingen (regulier en culinair, thema’s mogelijk zoals Joods Nijkerk)
Periodieke bijeenkomsten voor sponsoren (de hoofdsponsors en de leden van het
Antoniusgilde)
Educatieve programma’s voor het basisonderwijs
Voor- en najaarsbijeenkomst met een lezing en dia’s
4x per jaar een lezing in het museum
4x per jaar het museumtijdschrift
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B. Planning activiteiten
Activiteit
a. Doorontwikkeling Kenniscentrum
Digitaliseren tijdschrift Oud Nijkerk
Ontsluiting collectie boeken Kenniscentrum
Digitaal ontsluiten index documentatiearchief
Bevorderen dat mensen informatie komen brengen
Onderzoek naar een geschikt informatiesysteem
Onderzoek naar de mogelijkheid tot scannen, opslaan en digitaal
ontsluiten van documenten
Daadwerkelijke fase van scannen van documenten
Doorgaande ontsluiting via Collectie Gelderland
Onderzoek naar extern depot

2017

2018

2019

2020

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

b. Het toepassen van kennis van de cultuurhistorie in exposities, educatie, lezingen en werkgroep
Ruimtelijke Ontwikkeling
Minimaal twee tijdelijke exposities per jaar
Inventarisatie mogelijkheden presentatie collectie op externe
plekken
Overleg over gebruik educatieve programma’s met scholen
Overleg over opname educatieve programma’s in ‘Reizen door de
Tijd’
Het afmaken van leskaarten behorende bij de Nijkerkse Canon
Het doorontwikkelen van het lesprogramma ‘De oorlog dichtbij huis’
Continueren van vertegenwoordiging in RO-commissies
Het periodiek organiseren van een lezing in het museum

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

c. Het actief onder de aandacht brengen van het museum en haar activiteiten (marketingcommunicatie
Opbouwen en gebruiken emailbestand Vrienden van het museum
Pr richten op zgn. hotspots
Intensiever en frequenter publiceren over activiteiten van het
museum
Het maken van een jaarkalender en gebruiken van
evenementenformulieren
Het maken van een concreet samenwerkingsproduct met
stoomgemaal Hertog Reijnout

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

d. Handhaving van de status van officieel geregistreerd museum
Onderzoek naar toepassing Governance Code Cultuur
Ontwikkelen veiligheidsplan
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Maken vrijwilligersbeleid
Ontwikkeling meerjarig collectieplan met procedures
Lidmaatschap Collectiewacht
Stimuleren van het doen van wetenschappelijk onderzoek in de
collectie
Het maken van een beleidsplan voor de terreinen presentatie en
educatie

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

e. Doorontwikkeling van een op professionele wijze functionerende interne organisatie
Organiseren van een cursus klantgericht werken voor gastheren en
gastvrouwen
Doorontwikkeling organisatiematrix met taak- en
functieomschrijvingen + bemensen van de posten (bestuursleden en
commissieleden)
Onderzoek naar groei van het structurele budget
Invullen structurele vacatures
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Assistentie bij gelegenheden buiten het museum, hier bij een avond over het boek Rijks door Rotary
Nijkerk i.s.m. boekhandel Roodbeen. Links Janine Stortelder, rechts Tini Smorenburg (vrijwilligsters
Museum Nijkerk), foto Museum Nijkerk.
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C. Meerjarenbegroting
x €1,00

herziene
jaarrekening

begroting

raming

raming

raming

2015

2017

2018

2019

2020

BATEN
Bestaand beleid

Donaties
Subsidies
Sponsorgelden/Antoniusgilde
Doel(giften) en legaten
Opbrengsten Activiteiten
Overige
opbrengsten

Rente

28.192
38.075
12.603
16.991
17.135

28.500
33.375
12.500
7.500
16.000

28.700
35.425
12.500
8.500
17.000

28.750
37.175
12.500
8.500
17.700

28.750
38.625
12.500
8.500
17.750

2.444
992

0
200

0
200

0
200

0
200

116.432

98.075

102.325

104.825

106.325

2.500

5.000

5.000

5.000

0

1.000

1.750

3.500

2.000

2.000

2.000

2.000

116.432

102.575

110.325

113.575

116.825

22.127
30.814
32.245
0

20.750
31.500
41.500
1.000

21.250
31.750
42.000
1.000

21.250
32.000
42.500
1.000

21.250
32.250
43.000
1.000

85.186

94.750

96.000

96.750

97.500

85.186

1.500
375
0
-3.750
1.200
0
2.500
96.575

1.500
375
2.000
-3.750
1.200
2.000
5.000
104.325

1.500
375
2.000
-3.750
1.200
2.000
7.500
107.575

1.500
375
2.000
-3.750
1.200
2.000
10.000
110.825

Nieuw beleid
Incidentele
subsidies
Sponsoring/Antoniusgilde
Meer bezoekers + arrangementen
Totaal baten
LASTEN
Bestaand beleid
Activiteiten
Huisvestingslasten
Organisatiekosten
Onvoorzien

Nieuw beleid

Aanpassing tijdschrift
Uitbreiding Collectieregistratiesysteem
Uitbreiding depot(extern)
Herziening geldlening
Lidmaatschap collectiewacht
Kosten opleidingen vrijwilligers
Uitbreiding uren conservator
Totaal lasten

Saldo baten minus lasten (operationeel)
Dotatie bestemmingsreserves
Dotatie bestemmingsfondsen
Saldo baten minus lasten

Beleidsplan 2017 – 2020 Stichting Oud Nijkerk

31.246

6.000

6.000

6.000

6.000

-28.750
-750

-6.000
0

-6.000
0

-6.000
0

-6.000
0

1.746

0

0

0

0
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D. Provinciaal- en gemeentelijk kader

De Provincie Gelderland heeft in 2016 een nieuw beleidsplan vastgesteld: ‘Beleef het mee –
beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 -2020’. Uit de nota (blz. 7): Het museumbeleid krijgt
hierin meer aandacht en meer middelen. Musea zijn niet alleen belangrijk voor identiteit en
leefbaarheid van de Gelderse regio’s, maar ook als economische en toeristische factor. De provincie
wil verbinden, inspireren en investeren.
Voor Museum Nijkerk geeft dit beleidsplan kansen op het gebied van verbindende projecten met
andere musea. Er kan tussentijds financiering worden aangevraagd voor projecten. Ok zijn er
mogelijkheden voor tijdelijke bestemmingen voor leegstaande monumenten in de binnenstad.
Samenwerkingsprojecten zijn in voorbereiding met acht kleinere musea in Gelderland, en met zes
historische stichtingen/verenigingen van de noordwest Veluwe.
Eind mei 2016 is de gemeente Nijkerk een nieuwe beleidsperiode gestart, met als inzet de
ontwikkeling van beleid door partners in de samenleving (de dialoog ‘Samen aan zet’). Binnen van te
voren vastgestelde kaders kunnen de partners per beleidsterrein een visie ontwikkelen met
bijbehorende activiteiten. De voorstellen gaan naar de gemeenteraad die deze dan ter
besluitvorming bespreekt.
Museum Nijkerk is ingedeeld in het cluster ‘Leefstijl’, met als onderwerpen: (jeugd)gezondheid,
ontmoeting, sport(accommodaties) en beweging, kunst en cultuur en vrijetijdsbesteding. De
gemeenteraad beslist eind 2017 over alle ingediende visies en projecten.
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E. Museumnorm 2015
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F. Websites
www.museumvereniging.nl (ICOM en LAMO)
www.museumregisternederland.nl
www.governancecodecultuur.nl
www.erfgoedgelderland.nl
www.collectiegelderland.nl
www.mvid.nl (Museum voor 1 Dag)
www.reizendoordetijd.nl (educatie voor het basisonderwijs in Gelderland)
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Vrijwilligers van Museum Nijkerk op cursus bij Ria Bos in IJsselmuiden om te leren sigaren maken,
t.b.v. een nieuw arrangement in 2017 voor inwoners en toeristen. Foto: Museum Nijkerk
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