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Bestuur 
 
 

Samenstelling bestuur 

 
Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit 
 
       Nevenfunctie 
Voorzitter  Gerrit Meutgeert  geen 
Penningmeester Peter Patijn   geen 
Secretaris  Schra    geen 
P.R.   Alie Scholten   Reisadviseur Nederland 
Leden   Henk van Driel  geen 
   Cees Duine   Uitgever 
       Voorz. Stichting meester J.C. Bloem 
       Poëzieprijs 
   Harald Lubbinge  geen 
   Marc Bakker   Penningmeester ver. Vrienden van ‘t  
       Olde Maat Uus 
       Notarieel medewerker 
Adviseur  Harmen Oostra 
 
Rooster van aftreden, zie bijlage 
 
 
Op 7 januari 2018 is Jan Dijkstra helaas overleden. 
Jan Dijkstra was penningmeester  van de vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus 
en vertegenwoordigde de vereniging in het Stichtings bestuur. Marc Bakker is Jan 
als penningmeester opgevolgd en is nu de vertegenwoordiger van de vereniging 
Vrienden van ’t Olde Maat Uus in de Stichting. Peter Patijn is de nieuwe 
penningmeester van de Stichting geworden. 
 
Het bestuur heeft in 2017 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. 
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Werkzaamheden 
 

Ter voorbereiding op de nieuwe Museumregistratie is er druk gewerkt aan een nieuw 

beleidsplan, calamiteiten- en ontruimingsplan. Na het inleveren van alle benodigde 

gegevens vindt er in september een audit plaats, waarna het geheel ter beoordeling 

naar de beoordelingscommissie Museumregistratie gaat. In december ontvangen wij 

het bericht dat er nog enkele kleine punten moeten worden aangeleverd. 

 
Na het akkoord op de ledenvergadering 2018 van de leden van de vereniging 
Vrienden van ’t Olde Maat Uus op het voorstel om een Stichting Collectie ter beheer 
van de inventaris op te richten is de akte op 3 september bij Notariskantoor Elan 
Notarissen ondertekend. Binnenkort zullen de statuten van de Stichting ’t Olde Maat 
Uus worden aangepast. Het bestuur bezoekt de jaarvergadering van de vereniging 
Vrienden van ’t Olde Maat Uus. In het afgelopen jaar hebben er regelmatig contacten 
plaats gevonden met Weerribben Wieden Marketing, Giethoorn Onderneemt, 
Vereniging Toeristisch Recreatief Belang, 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. 
 
Op 11 mei 2018 bestaat het museum 30 jaar. Ter voorbereiding is er een 
jubileumcommissie samengesteld die deze dag gaat organiseren. Op 12 mei vindt de 
officiële opening van de kelder plaats, ’s middags vieren we het 30 jarig bestaan met 
o.a. een kledingshow en diverse marktkraampjes met hapjes en drankjes. Het is 
prachtig weer, veel belangstelling, zodat we op een geslaagde dag kunnen 
terugkijken. 
 
Op 10 februari wordt “Hemmeltied” (een Drents radioprogramma op de 
zaterdagmorgen) vanuit het museum life uitgezonden. 
 
Gerrit Meutgeert, Rensje Schra  en Harmen Oostra zijn naar de Saxion Hoge School 
in Deventer geweest. Enkele studenten hebben onderzoek gedaan naar Chinese 
toeristen in Giethoorn en waarom ze wel/niet het museum bezoeken. Hun 
bevindingen worden deze morgen gepresenteerd en besproken. 
 
Voor de opening van het seizoen vindt er op 8 maart een medewerkersbijeenkomst 
plaats en ter afsluiting wordt er op 5 november met de medewerkers de 
aandachtspunten besproken en wordt het calamiteitenplan en het ontruimingsplan 
doorgenomen. 
 
10 Maart is de dag van NL Doet.  Medewerkers en gasten hebben samen het 
buitenterrein opgeknapt. 
 
In het museumweekend in april is er weer een “Preuverij” georganiseerd. 
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Medewerkers van het museum verlenen hun medewerking bij “Storm over de 
Beulaker”. 
 
Op 21 juni vindt het Midzomeravond concert plaats. Er is een optreden van het Groot 
Gieters Popkoor en de Broadway Troupe. 
 
Van het Stadsmuseum te Zwolle hebben we meerdere schilderijen van Hendrik 
Broer en Piet Zwiers in bruikleen ontvangen. De schilderijen krijgen we voorlopig 
voor 5 jaar. 
 
Op de eerste zaterdag in augustus vindt weer de jaarlijkse huisvlijtdag plaats.  
 
Eind november hebben 4 restaurants in Giethoorn “Culituur” georganiseerd. In het 
museum krijgen de deelnemers een diner gepresenteerd. Het wordt een zeer 
geslaagde avond. 
 
Exposities: in mei wordt de expositie met schilderijen van Hendrik Broer geopend, in 
december wordt deze expositie vervangen door schilderijen van Piet Zwiers.  
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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. Na de ver-nieuwbouw in 2016-2017 is 2018 het 
eerste volledige jaar dat het museum in de nieuwe opzet draait. Tevens is het dertig 
jarig bestaan gevierd. Activiteiten georganiseerd samen met de Vrienden van ´t Olde 
Maat Uus: 21 juni Midzomeravond concert met muzikale medewerking van het Groot 
Gieters Popkoor en de Broadway Troupe, de huisvlijtdag op de eerste zaterdag in 
augustus. Op de laatste zaterdag in augustus doen we met “het gevaer” mee in het 
voorprogramma van de gondelvaart. Tijdens het Shantyfestival zijn er ook bands bij 
het museum te spelen. De besturen van Stichting ’t Olde Maat Uus en de vereniging 
Vrienden van ’t Olde Maat Uus (820 leden) zorgen samen met ruim 105 vrijwilligers 
voor de instandhouding van het museum. In 2018 hebben wij 21000 bezoekers 
mogen ontvangen. 
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Financieel verslag 
 
 
De inkomsten van de Stichting bestaan uit de verkoop van de entreebewijzen en een 
kleine jaarlijkse bijdrage van de gemeente + de bijdragen die wij van de leden van de 
“Club van 100” en de “Club van 1000” mogen ontvangen. Op de bestuursvergadering 
van september 2018 worden de nieuwe entreeprijzen voor 2019 vast gesteld. In 
januari 2018 is de nieuwe penningmeester, Peter Patijn, met zijn werkzaamheden 
gestart. De penningmeester verzorgt de betalingen en houdt de inkomsten bij. Hij 
verstuurt per kwartaal de rekeningen naar de ondernemers waar wij een 
arrangement mee hebben. Voor het opmaken van de jaarrekening van 2017 moest 
er een nieuwe accountant komen. Er is besloten dat Administratie & 
Belastingadvieskantoor Strijker de financiële gegevens die Peter gaat aanleveren, 
controleert en een jaarverslag opstelt. Eerst moeten de gegevens van 2017 allemaal 
nog in het boekhoudprogramma door Peter worden opgenomen. De jaarrekening van 
2017 is in de bestuursvergadering van augustus 2018 vastgesteld. De jaarrekening 
wordt o.a. als onderliggend stuk meegestuurd bij de aanvraag van de jaarlijkse 
bijdrage van de gemeente. In 2018 zijn alle financiële zaken betreffende de 
verbouwing afgerond. Vanwege de verhoging van het btw. tarief op 1 januari 2019 
worden de nieuwe entreeprijzen in de vergadering van september vast gesteld. 
Tevens wordt er ingaande 1 januari 2019 een nieuwe brandverzekering, 
rechtsbijstand en een bedrijfs-w.a.-verzekering afgesloten. 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.museumgiethoorn.nl onder het hoofdstuk ANBI 
geplaatst. 

http://www.museumgiethoorn.nl/
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P.R. 
 
 
Alie Scholten is in 2018  het bestuur komen versterken.  Zij 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. De 
website is vernieuwd en Alie heeft nieuwe entreebewijzen en een nieuwe folder 
ontworpen. In april zijn er folders naar de bedrijven en campings in de toeristische 
sector gebracht. Vanwege het jubileum heeft zij een druk jaar gehad. Voor de 
schooljeugd is er na de verbouwing met een andere inrichting van het museum, een 
nieuwe Endrik Maat puzzelspeurtocht  samengesteld. 
Voor de kinderactiviteitenmiddag verzorgt Alie ook de P.R. 
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Onderhoud  
 
 

Onderhoudscommissie 

 

De onderhoudscommissie bestaat uit leden van de Stichting en de Vrienden, 
aangevuld met medewerkers van het museum. De onderhoudscommissie draagt 
zorg voor onderhoud van de gebouwen, erf en “het gevaer”. De leden komen iedere 
dinsdagmorgen in het museum bijeen om de klussen aan te pakken. Zo is er in 2018 
een nieuwe opslag voor de schilderijen in de voormalige kluis gemaakt; is er een 
verlaagd plafond in de keuken gemaakt en zijn de voorbereidingen voor het leggen 
van de vloerbedekking in de kelder gedaan. Het tuinonderhoud wordt ook door deze 
groep verzorgd. 
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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 10 leden en is in 2018 7 keer bijeen geweest. De Historische Feitenlijst 
Giethoorn wordt 1 keer per jaar geoptimaliseerd en is op de website in te zien. In 
december 2018 is het zestiende bulletin uitgebracht. Dit bulletin wordt naar alle leden 
van de Vrienden van ’t Olde Maat Uus toegezonden. 
 
In 2018 is het archief verhuisd van de kluis onder het voorhuis naar een  ruimte in de 
nieuwe kelder.  
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Educatie 
 
 

Presentaties 

 
Ook in 2018 zijn er meerdere presentaties in zowel verzorgingshuizen, horeca, als bij 
verenigingen gegeven. 
 
 

Museumberaad 

 
In 2018 zijn er meerdere bijeenkomsten 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 Museum Giethoorn 
’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 april konden 
wij al de eerste groepen welkom heten. In totaal hebben in dit kader 142 kinderen het 
museum bezocht. Voor 2018-2019 hebben zich al een aantal groepen aangemeld. 
 
 

Hogeschool Saxion te Deventer 

 
Een studente van Hogeschool Saxion heeft in 2017 in overleg met het bestuur van 
Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus een afstudeeropdracht ontvangen. Het is de 
bedoeling dat zij gaat onderzoeken wat de Chinese toerist aan wensen en behoeften 
heeft en hoe het museum hierop kan inspelen zodat het bezoekersaantal gaat 
stijgen, dit met behulp van storytelling. De doelgroep van het onderzoek zal de 
Aziatische markt zijn, met daarin een specifieke focus op de Chinese toerist. Kort 
samengevat: “Hoe kan het museum het instrument storytelling inzetten om zo de 
Chinezen te verleiden om naar het museum te komen?" Eind 2017 is er een 
vervolgonderzoek gestart. Op 1 februari zijn Gerrit Meutgeert, Rensje Schra  en  
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Harmen Oostra aanwezig bij de presentatie van de resultaten van het onderzoek. Na 
de presentatiekunnen ook wij vragen stellen en de presentatie beoordelen. 
 
 
Het blijkt dat de meeste Chinezen weinig belangstelling hebben voor de cultuur van 
ons dorp. Mede daardoor komen er relatief weinig Chinezen in het museum. De 
Chinese bezoekers van Giethoorn zoeken voornamelijk de plaatsen op die zij al in 
China op foto’s of internet hebben gezien. Zij maken daar foto’s van en gaan snel 
naar de volgende locatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rensje Schra 
 
Februari 2018 
 
 
Stichting Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus 
Binnenpad 52 
8355 BT  Giethoorn 
Telefoon:  0521 362244 
E-mail: info@museumgiethoorn.nl 
IBAN: NL49 RABO 0361 2845 00 
 
 
Bijlage:  rooster van aftreden. 

mailto:info@museumgiethoorn.nl
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Rooster van aftreden Stichting 't Olde Maat Uus 

              

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

              Voorzitter                           

Secretaris                           

Penningmeester                           

PR medewerker                           

Vertegenwoordiger vereniging                           

Gewoon bestuurslid                           

Gewoon bestuurslid                           

Gewoon bestuurslid                           

              

              Gerrit Meutgeert   
            Rensje Schra   
            Peter Patijn   
            Alie Scholten   
            Marc Bakker   
            Henk van Driel   
            Harald Lubbinge   
            Cees Duine   
            Nieuw gezamenlijk bestuurslid   
            Nieuw bestuurslid   
            Nieuw bestuurslid   
            




