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1. Bestuur 
 
1a. Verbouwing 
Het jaar 2016 stond in het teken van de aanstaande renovatie en nieuwbouw. 
Zowel  voorzitter Gerrit  Meutgeert, als lid Harald Lubbinge , ondersteund door Harmen 
Oostra hebben veel tijd en energie gestoken in het binnenkrijgen van subsidies. Dit bleek 
een moeizaam gebeuren en resulteerde niet in de ons eerder  toegezegde bijdrage. 
Voor een banklening waren wij van een gemeente garantie afhankelijk. Ook dit bleek een 
moeilijk verhaal, maar werd toch op 13 december verkregen. Daarna is er een lening bij de 
Bank van Nederlandse Gemeenten afgesloten en kon er ook gestart worden met de bouw 
van de kelder. 
Voor het museum was deze toezegging erg laat, omdat het campingterrein dat wij voor aan- 
en afvoer van de fam. Scholten mogen gebruiken, voor 1 april weer schoon opgeleverd moet 
worden. 
Het museum is op 5 september reeds gesloten en na de ontruiming is zowel de aannemer als 
de rietdekker begin oktober met de renovatie van start gegaan. Het streven is om half april 
2017 de bestaande boerderij voor het publiek weer te kunnen openstellen, de nieuwe kelder 
wordt later geopend. 
Het bestuur heeft dit jaar meerdere vergaderingen met de architect, aannemer en het 
bureau dat de inrichting gaat verzorgen gehad. Meerder van deze bijenkomsten werden ook 
bijgewoond door bestuursleden van de Vereniging. 
 
1b. SAMENSTELLING BESTUUR 
Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit: 
 
Voorzitter:  Gerrit Meutgeert 
Penningmeester: Marc Bakker 
Secretaris:  Rensje Schra Oort 
Leden:   Henk van Driel 
   Cees Duine 
   Harald Lubbinge 
   Jan Dijkstra 
 
  
In het Stichtingsbestuur is Egbert Groen door Jan Dijkstra vervangen. Jan Dijkstra is penningmeester 
van de Vrienden.  
Het bestuur heeft in 2016 12 keer vergaderd. Deze vergaderingen worden gehouden samen met het 
bestuur van de vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus en vinden  op de derde maandag van de 
maand plaats. 
Op de tweede maandag van de maand vindt er een vergadering van het Dagelijks Bestuur plaats 
samen met het Dagelijks Bestuur van de vereniging Vrienden van ´t Olde Maat Uus. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Het bestuur bezoekt de bijeenkomsten met de medewerkers en de jaarvergadering van de vereniging 
Vrienden van ’t Olde Maat Uus. 
In het afgelopen jaar hebben  er regelmatig  contacten plaats gevonden  met WaterReijk Weerribben 
Wieden,  Giethoorn Onderneemt, Vereniging Toeristisch Recreatief Bedrijf,  Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer  en de gemeente. 
Wij zijn tevens vertegenwoordigd in het Museumberaad. Het museumberaad is een platform, 
waarbij de gemeente in gesprek gaat met de musea en historische verenigingen in Steenwijkerland. 

 
2. Algemeen 
Museumboerderij ’t Olde Maat Uus is op 11 mei 1988 officieel geopend. Na deze datum is het geheel 
uitgebreid met een vissershuisje, een botenloods met het “Gieters gevaer”, een tjasker en een 
hooiberg. Sinds 2003 is het museum opgenomen in het Museumregister.  
Activiteiten georganiseerd samen met de Ver. Vrienden van ´t Olde Maat Uus: in maart NL Doet, na 
de opening seizoen in de Museumweek de  “Preuverije”, 21 juni Midzomeravond concert met 
muzikale medewerking van Old Stoners en de huisvlijtdag op de eerste zaterdag in augustus. Wegens 
de verbouwing is het museum op 5 september gesloten. 
 
De besturen van Stichting ’t Olde Maat Uus en de Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus (777 
leden) zorgen samen met ruim 100 vrijwilligers voor de instandhouding van het museum. In 2016 
hebben wij tot 5 september  13789 bezoekers mogen ontvangen.  
  

3. Financieel verslag 
De inkomsten van de Stichting bestaan uit de verkoop van de entreebewijzen en een kleine  
jaarlijkse bijdrage van de gemeente en de bijdragen die wij van de leden van de “Club van 
100” en de “ Club van 1000” mogen ontvangen. 
Penningmeester Marc Bakker verzorgt de betalingen en houdt de inkomsten bij. 
Hij verstuurt  per kwartaal de rekeningen naar de ondernemers waar wij een arrangement mee 
hebben. 
In januari verstuurt hij de jaargegevens naar de accountant.  Deze controleert en maakt een rapport 
op. In  de vergadering van januari 2016 is het  jaarverslag van 2015 besproken en goed gekeurd  , de 
jaarrekening wordt in februari goedgekeurd. 
De jaarrekening wordt o.a. als onderliggend stuk meegestuurd bij de aanvraag van de jaarlijkse 
bijdrage van de gemeente. 
 
Het museum heeft een culturele ANBI status en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Het financiële jaarverslag en het secretarieel  jaarverslag worden na goedkeuring van het bestuur op 
de website www.oldemaatuus.nl  onder het hoofdstuk ANBI geplaatst. 
 
4. P.R. 
Alie Scholten verzorgt de P.R. Zij heeft  de contacten met pers,  toeristische informatiebureaus , 
campings, rondvaartbedrijven etc. verzorgd. Op facebook worden regelmatig activiteiten en foto´s 
geplaatst. Eind 2016 waren er foto’s van de start van de verbouwing op facebook te zien. 
In april zijn er folders naar de bedrijven en campings in de toeristische sector gebracht. 
Voor de schooljeugd is er een Endrik Maat puzzelspeurtocht in ’t Olde Maat Uus. 
Alie heeft bij meerdere personen informatie ingewonnen voor het opzetten van een nieuwe website. 
 
 

http://www.oldemaatuus.nl/


 
 
 
5. Onderhoudscommissie - bouwcommissie 
a. De onderhoudscommissie bestaat uit leden van de Stichting en de Vereniging, aangevuld met 
medewerkers van het museum. 
De onderhoudscommissie draagt zorg voor onderhoud van de gebouwen, erf en “het gevaer”. 
 
b. De bouwcommissie bestaat uit leden van de Stichting en 1 vertegenwoordiger van het bestuur van 
de Vrienden van ’t Olde Maat Uus. 
In oktober 2016 is de renovatie van start gegaan en de start van de bouw voor de uitbreiding, de 
kelder, is in januari 2017 gestart. Bureau Berry Slok zal de nieuwe inrichting verzorgen. Meerdere 
voorbereidende besprekingen en presentaties voor zowel het bestuur als de medewerkers hebben 
plaatsgevonden. Aannemersbedrijf Bart Smit is op 1 oktober met de verbouw gestart. 
 

6. afdeling “Historie Giethoorn”  
De afd. “Historie Giethoorn” is op 24 november 1992 opgericht. 
De leden van de afdeling houden zich bezig met het verdiepen, uitbreiden en bevorderen van kennis 
op het gebied van de lokale geschiedenis. Tevens worden alle materialen zodanig gearchiveerd en 
bewaard zodat het voor het nageslacht bewaard blijft. 
De afdeling bestaat uit 12 leden en is in 2016 7 keer bijeen geweest. De vergaderingen werden tot 5 
september in ’t Olde Maat Uus gehouden, daarna  in het Kulturhüs  “De Eendracht”. 
De Historische Feitenlijst Giethoorn wordt  1 keer per jaar geoptimaliseerd en is  op de website in te 
zien. 
In februari is er in het museum een scandag georganiseerd. Wij hebben het archief met veel foto’s  
en informatie kunnen aanvullen. 
In december 2016 is het veertiende bulletin  uitgebracht. 
  

7. Educatie 
Presentaties 
Ook in 2016 zijn er meerdere presentaties in zowel verzorgingshuizen, horeca, als verenigingen 
gegeven. 
Museumberaad 
In 2016 zijn er meerdere bijeenkomsten, mede door ziekte, komen te vervallen. 
Cultuurmenu 
Scholen kunnen zich opgeven voor het Cultuurmenu.  Binnen dit menu zijn er voor scholen meerdere 
keuze mogelijkheden. De kinderen kunnen in ’t Olde Maat Uus een videopresentatie in cartoonvorm 
over “Endrik Maat” bekijken, waarna er binnen en buiten een speurtocht aan de hand van het 
jongetje ” Endrik Maat”  wordt gemaakt.  De scholen krijgen vooraf informatie van ons toegestuurd 
zodat zij samen met de leerlingen het bezoek kunnen voorbereiden. In maart konden wij al de eerste 
groepen welkom heten. In totaal zijn er 14 groepen geweest en ook voor 2017 hebben zich al een 
aantal groepen aangemeld. 
Boek Endrik Maat 
Het boek over het jongetje Endrik Maat nadert zijn voltooiing. In april 2017 wordt het uitgebracht. 
Het zal in het Olde Maat Uus te koop worden aangeboden en tevens bij het Steenwijks Boekhuys, bij 
het VVV en het bezoekers centrum De Wieden. 
 
Januari 2017 
Rensje Schra secr. 

 
 



 

 


