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Bestuur 
 
 

Samenstelling bestuur 

 
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit: 
 
       Nevenfunctie 
 
Voorzitter  Harald Lubbinge  Zelfstandige 
Vicevoorzitter Cees Duine   Uitgever     
Penningmeester Cees Balder   Managing Director Benelux Dental 

Penningmeester ouderraad 
Zuiderbasisschool Giethoorn. 
Belastinghulp van Nieuw Elan 

Secretaris  Rensje Schra  geen 
P.R.   Alie Scholten   Reisadviseur Canada en Amerika 
Leden   Henk van Driel  geen 
   Brenda Kort   Secretaris ver. Vrienden van ‘t  
       Olde Maat Uus 
      
Adviseur  Harmen Oostra 
 
Rooster van aftreden, zie bijlage 
 
 
In 2020 zouden de besturen van Vereniging Vrienden van ‘t Olde Maat Uus en 
Stichting Museum Giethoorn Olde Maat Uus om de maand gezamenlijk vergaderen. 
Door Covid 19 kon dit schema niet worden vastgehouden en is er meerdere keren 
via video met beide DB’s vergaderd. Dit kwam de onderlinge verbondenheid niet ten 
goede. In de laatste maanden van 2020 is er weer gezamenlijk vergaderd. 
 
Helaas is op 26 maart  2020 ons erelid Harm Jager op 85 jarige leeftijd overleden. 
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Werkzaamheden 
 

Door Covid 19  zijn de officiële opening van het seizoen, de opendagen, NL Doet en 
het Midzomeravond concert komen te vervallen. De Nieuwjaarsvisite met de 
medewerkers was dit jaar het enige hoogtepunt. De besturen hebben de 
medewerkers met Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Het was prachtig om te 
zien, dat toen de regels werden versoepeld, een groot aantal medewerkers direct 
bereid waren om hun taken weer op te pakken. Het bestuur heeft in het museum 
alles zo proberen aan te passen, dat het voor zowel bezoekers als medewerkers, zo 
veilig mogelijk was. Het museum is in juni begonnen met 3 dagen open, daarna 5 en 
in augustus was het museum weer de hele week open. Dit alles heeft er toe geleid 
dat er in 2020 toch nog 9000 bezoekers zijn geweest. 
Op 6 augustus hebben 3 wethouders van de gemeente Steenwijkerland een bezoek 
aan het museum gebracht. Doel was te kijken hoe wij het museum hadden 
aangepast en te inventariseren of er nog problemen waren. In december hebben 
enkele bestuursleden op ludieke wijze de medewerkers een Kerstattentie gebracht. 
In de zomer zijn er zonnepanelen op het botenhuis geplaatst. 
 
 
 
 
 
 

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. 
De besturen van Stichting Museum Giethoorn Olde Maat Uus en de vereniging 
Vrienden van ’t Olde Maat Uus (850 leden) zorgen samen met ruim 100 vrijwilligers 
voor de instandhouding van het museum.  
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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. De penningmeester 
verstuurt per kwartaal de rekeningen naar de ondernemers waar wij een 
arrangement mee hebben. Administratie & Belastingadvieskantoor Strijker 
controleert de financiële gegevens die de penningmeester  aanlevert en stelt een  
jaarverslag op. Op de vergadering van december 2020 is de jaarrekening 2019 goed 
gekeurd. 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/
http://www.museumgiethoorn.nl/
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Public Relations  
 
 
De public relations verzorgt de contacten met pers, toeristische informatiebureaus, 
campings, rondvaartbedrijven etc. Op facebook worden regelmatig activiteiten en 
foto´s geplaatst. 
Minimaal 3 keer per jaar wordt een Nieuwsbrief aan leden en medewerkers 
verstuurd. Alie stelt de Nieuwsbrief samen en verzorgt de lay-out. Vanwege Covid 19 
en daardoor de sluiting van musea is er in 2020 vaker een Nieuwsbrief verstuurd. 
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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 Het 
tuinonderhoud en de aangelegde moestuin wordt ook door deze groep verzorgd. 
Er is in 2020 een onderhoudsplan voor de gebouwen opgesteld. In 2021 zal een plan 
voor de inventaris worden gemaakt. 
 

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 9 leden en is in 2020 2 keer bijeen geweest. De Historische Feitenlijst 
Giethoorn wordt 1 keer per jaar geoptimaliseerd en is op de website in te zien. In 
december 2020 is het achttiende bulletin uitgebracht. Dit bulletin wordt naar alle 
leden van de Vrienden van ’t Olde Maat Uus toegezonden. 
In februari heeft er een gezamenlijke vergadering met de Werkgroep Historie 
Dwarsgracht-Jonen plaats gevonden. In oktober is er door enkele leden een 
tegenbezoek gebracht. In de winter zijn enkele leden begonnen met het opzetten van 
een digitaal fotoarchief. Er wordt gestart met foto’s die al in de cloud staan. Deze 
foto’s zijn meestal op naam van de schenker gearchiveerd. Nu wordt dus elke foto 
genummerd en beschreven. 
Regelmatig wordt er advies en/of informatie gevraagd over huizen en bewoners in 
Giethoorn. 
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Educatie 
 

Presentaties 

 
In 2020 hebben er toch nog enkele presentaties in zowel verzorgingshuizen, horeca, 
als bij verenigingen plaats gevonden. 
 

Museumberaad 

 
In 2020 zijn er geen bijeenkomsten door de gemeente Steenwijkerland voor musea 
en historische verenigingen georganiseerd.  
 

Cultuurmenu 

 
Basisscholen in Steenwijkerland kunnen zich via het Cultuurmenu opgeven voor o.a. 
een bezoek aan Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus. Binnen dit menu zijn er  
meerdere keuze mogelijkheden. De kinderen die Museum Giethoorn ’t Olde Maat 
Uus bezoeken, bekijken eerst een videopresentatie in cartoonvorm over “Endrik 
Maat”. Hierin komt ook het ontstaan van de kop van Overijssel aan de orde. Daarna 
worden er beelden vertoond over het vervoer over water. Alle aspecten komen hierbij 
aanbod. Als afsluiting krijgen ze een rondleiding door het museum en buiten over het 
terrein. Een medewerker van het museum geeft bij elke groep uitleg. De scholen 
krijgen vooraf informatie van ons toegestuurd zodat zij samen met de leerlingen het 
bezoek kunnen voorbereiden. In januari konden wij al de eerste groep welkom heten. 
In totaal hebben in dit kader 9 groepen het museum bezocht. Daarna waren zowel de 
scholen als het museum door Covid 19 gesloten.  

 

Kinderactiviteiten 

 
In 2020 hebben wij alleen in de voorjaarsvakantie een knutsel middagen voor de 
basisschooljeugd kunnen organiseren. 
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Expositiecommissie 

 
De expositiecommissie bestaat uit 3 personen. Zij komen met voorstellen voor de 
volgende expositie bij het bestuur. Daarna verzorgen zij de inrichting en alle 
werkzaamheden die daarbij horen. 
In 2020 is de expositie van december 2019 verlengd. In de zomer zijn er enkele 
aanpassingen geweest. Dit jaar heeft het museum een aantal schilderijen van 
Hendrik Broer en Piet Zwiers als schenking mogen ontvangen. Van de gemeente 
Steenwijkerland heeft het museum enkele schilderijen in bruikleen gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rensje Schra 
 
Februari 2021 
 
 
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 
 

mailto:info@museumgiethoorn.nl


Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus 
  

Jaarverslag 2020 
 
Jaarverslag 2020 Status definitief Pagina 9 van 10 

 Museum Giethoorn  ’t Olde Maat Uus        het museum voor iedereen  

 
Bijlage:  rooster van aftreden. 
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Bijlage 

 
 
 
 

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   

Januari 
2020 
afgetreden            

Rensje Schra               

Cees Balder               

Alie Scholten               

Brenda Kort               

Henk van Driel               

Harald Lubbinge               

Cees Duine               

Nieuw gezamenlijk bestuurslid   

Okt. 2019 
Brenda 
Kort             

Nieuw bestuurslid               

Nieuw bestuurslid               


