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Inleiding 

Het jaar 2021 stond in het teken van de coronapandemie, evenals het jaar daarvoor. De musea moesten 

vanaf 15 december 2020 de deuren sluiten. Pas op 5 juni 2021 mochten we weer bezoekers ontvangen, zij 

het onder strikte voorwaarden. Tijdens de sluitingsperiode werden er stukken uit de collectie in de 

etalage getoond, zoals meubels van Boesveld en aardewerk van Groeneveldt. Zo kregen de passanten een 

indruk van het museum. Bovendien was het een aanleiding voor stukjes in de lokale bladen, wat de 

aandacht voor het museum gaande hield. 

In deze maanden is ook de website totaal vernieuwd. De nieuwe site is overzichtelijker en bovendien 

gemakkelijker te onderhouden. 

 

Tentoonstellingen 

De tentoonstelling ’15 jaar Quiltgroep de Vlietsteek’ was bij de heropening van het museum in juni al 

maanden geheel ingericht. De dames van de quiltgroep, die in de Laurentiusparochie in Voorschoten 

begonnen is, hadden er een kleurrijk feest van gemaakt: de quilts waren in bonte verscheidenheid te 

bewonderen. Gedurende de maanden dat de tentoonstelling liep gaven de quiltsters een aantal 

demonstraties, die goed werden bezocht. 

 

De quilt-tentoonstelling werd vanzelf een 

zomertentoonstelling, wat goed uitpakte. Op het 

oorspronkelijke programma stond voor de zomer de 

tentoonstelling ‘Het Verhaal van Voorschoten’ gepland. Het 

bestuur besloot het programma niet op te schuiven, maar de 

voor deze zomer geplande expositie naar het volgende jaar 

over te hevelen. Zo kwamen we weer in de pas met onze 

agenda.  

In september startte de tentoonstelling ‘Het silhouet van 

Voorschoten, boven en onder de grond’. De coronaregels 

stonden toe dat er in aanwezigheid van een klein gezelschap 

vrienden van het museum een echte opening kon 

plaatsvinden. De schijnwerpers waren gericht op de parels 

van het dorp: als Voorschoten een skyline zou hebben, welke 

gebouwen zijn dan te zien? Het ging van Ter Wadding via de 

Dorpskerk naar Duivenvoorde. Er waren prachtige foto’s en 

bijzondere bruiklenen van de kerkgenootschappen en het 

klooster te bewonderen. Een bijzonder onderdeel was het  

‘ondergrondse silhouet’, de nieuwe Corbulotunnel. Hiervan was een model aanwezig – een fraai staaltje 

werk van de klusgroep.  

In het kader van deze tentoonstelling werden er twee lezingen gegeven over de Rijnlandroute, waar de 

Corbulotunnel deel van uitmaakt. Een medewerker van het bezoekerscentrum hield een boeiend verhaal 

over de technische aspecten. Pieter van Dijken gaf een presentatie over het protest tegen de aanleg van 

de weg. Ook werden er rondleidingen gegeven voor leden van OGLV en de Herensociëteit.  

In de kleine zaal was de doorlopende tentoonstelling ‘Het Verhaal Van Voorschoten’ te zien. Een aantal 

thema’s uit het grote verhaal werden belicht, zoals de Zilverfabriek, Groeneveldt aardewerk en de 

buitenplaatsen. 

Om de corona-epidemie een halt toe te roepen moesten de musea op 19 december de deuren weer 

sluiten. 



 

 

Evenementen 

 

In 2021 konden er toch een aantal evenementen worden georganiseerd, zij het voor een beperkt publiek. 

Hieronder volgt een opsomming: 

20 februari: Wethouder Paul de Bruijn opent het ‘PStheater-huisje’, dat op straat vóór het museum stond. 

4 mei : Pierre van Grinsven overhandigt aan wethouder Cramwinckel een exemplaar van het boekje 

‘Voorschoten Archeologisch Bezien’. 

18 juni: Burgemeester Nadine Stemerdink krijgt van voorzitter Hans Rasch het boekje ‘Vestigt u te 

Voorschoten’ uit 1932 overhandigd, het eerste genummerde exemplaar van een speciale herdruk. 

20 juni: Archeoworkshop voor kinderen, in het kader van de Nationale Archeologiedagen. 

31 juli: Burgemeester Stemerdink plant het kruis in de antieke marktpaal in het museum, als aftrap voor 

het uitdelen van de oliebollen in de verzorgingshuizen. Dit was het enige traditionele onderdeel van de 

paardendagen dat kon doorgaan. 

9 oktober: Burgemeester Stemerdink overhandigt de Parel van Voorschoten aan vrijwilliger Jan Teske. 

4 en 5 december: Chanoeka-presentatie door kunstenaar Leo Levie. 

 

Educatieve programma 

 

Bijzonder was het educatieve programma voor de 

basisscholen van Voorschoten, mogelijk gemaakt door een 

subsidie van de provincie Zuid- Holland onder de noemer 

‘Publieksbereik Archeologie’. Gedurende een schooldag 

werkten de leerlingen aan drie verschillende onderdelen: De 

workshop ‘Junior Archeoloog in Voorschoten’, ‘Bouw je dorp’ 

(het opbouwen van een maquette) en een puzzeltocht door 

het oude centrum. Zo waren leerlingen van de groepen 6 of 7 

van basisschool ‘De Vos’, de Gevers Deynootschool en de 

Fortgensschool op vier dagen in oktober en november te gast 

in het museum, professioneel begeleid door een aantal 

vrijwilligers. 

 

 

 

Vrijwilligers 

 

De contacten tussen het bestuur en onze vrijwilligers waren door de coronamaatregelen veel minder 

frequent dan gebruikelijk. Als blijk van waardering voor hun betrokkenheid en inzet voor het museum 

heeft het bestuur in het voorjaar bij alle vrijwilligers thuis een tasje bezorgd met een drankje, een vaasje 

met een bloem en de speciale herdruk van ‘Vestigt u te Voorschoten’.  

De gastvrouwen en -heren kregen in oktober en november een cursusdag aangeboden. Centraal stond het 

verstrekken van informatie vanuit de VVV-rol. Enkele medewerkers hebben een VVV-map samengesteld, 

die daarbij behulpzaam is. 

 

 

 

 



 

 

 

Bezoekers 

 

In het derde kwartaal kwam 72% van de bezoekers voor de tentoonstellingen en 28% voor onze VVV; in het 

vierde kwartaal was dat respectievelijk 60% en 40%. 

 

Facilitaire zaken 

 

In dit jaar vond een depotwisseling plaats. Een depot werd voorzien van apparatuur om het klimaat te 

beheersen. Het museum beschikt nu over twee depots waarin de temperatuur en luchtvochtigheid stabiel 

zijn, hetgeen voor de conservering van de collectie van groot belang is. Een vrijwilliger, een 

binnenhuisarchitect, heeft met veel smaak de etalages voor de tentoonstellingen ingericht. Hij heeft ook 

plannen gemaakt voor een interne verbouwing in drie fasen. Daarvoor is een verbouwingscommissie 

aangesteld. 

 

Collectiebeheer 

 

De collectiebeheergroep heeft een behoorlijke voortgang geboekt in de verwerking van de collectie, 

ondanks het feit dat coronamaatregelen gedurende enkele maanden de samenkomsten verhinderden. 

Ook in 2021 heeft het museum weer diverse bijzondere objecten 

aan de collectie kunnen toevoegen. Bijzonder is een dichtbundel en 

een reeks prenten van de achttiende-eeuwse schilder en dichter 

Dirk Kuipers, vervaardigd in de periode toen hij in Voorschoten 

verbleef. Verder zijn aangekocht een zeventiende-eeuws Rijnlands 

Keurboek, diverse eerste drukken van boeken van Jillis Limburg, 

een tekening met het portret van de in 1894 jonggestorven dochter 

van notaris Schoor en diverse negentiende-eeuwse topografische 

prenten.  

Het museum ontving ook schenkingen, zoals van mevrouw Koert de 

boekhouding van boerderij de Donkwoning over de jaren 1922-1939 

van C.H. van Santen. De familie Van Bohemen schonk een aantal 

objecten op het terrein van de zuivelhandel en -bereiding in 

Voorschoten. Van de heer Fröberg ontvingen wij onder meer een 

Statenbijbel, bestemd voor gebruik door de Kerkenraad van de 

Hervormde Gemeente van de Dorpskerk. Tenslotte verwierf het 

museum van het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam een 

volgens de LAMO-regeling afgestoten portret van minister van 

financiën Wim Treub. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Financiën 

Het zal geen verrassing zijn dat dit tweede corona-jaar grote gevolgen had voor de financiën van het 

museum. Dankzij de bijdragen van onze trouwe vrienden bleef de basis stabiel, maar de inkomsten uit 

tickets, verkoop en evenementen waren relatief gering. Intussen liepen de vaste lasten wel door.  

Er is ook goed nieuws: van onze verhuurder kregen wij een huurverlaging, en een bekende Voorschotenaar 

doneerde een bedrag ter grootte van de totale huurverlaging. Wij zijn heel blij met deze gulle gaven, 

waardoor wij ondanks het moeilijke jaar het hoofd boven water konden houden. Zo konden we het jaar 

afsluiten met een winst van €147,- 

 

Financiële resultaten: de cijfers 

 

Resultatenrekening 2021 

  2021 2020     2021 2020 

              

Huisvesting 22.570  28.252    Donaties 26.237  13.931  

Kosten kernactiviteiten 7.807  13.317    Projectdonaties 0  18.620  

Publiciteit 1.352  600    Bijdrage gemeente 5.000  5.000  

Kantoorkosten 4.391  4.529    Bijdrage gemeente aan TIP 10.000  10.000  

Personeelskosten 1.867  1.187    
Noodsteun prov. ZH i.v.m. 
corona 

 1.955  

Overige lasten 297  323    Opbrengsten kernactiviteiten 2.051  2.787  

Toename voorziening 
donaties  19.957    Commerciële activiteiten 1.065  1.132  

Reserveringen 6.000     Overige baten 78  70  

      
Vrijval div. voorzieningen en 
algemene reserve 

0  13.838  

          

Resultaat 147      Resultaat    832  

         

Totaal 44.431  68.165   Totaal 44.431  68.165  

 

Toelichting resultatenrekening 

Uitgaven 

1. In de uitgaven van huisvesting is duidelijk de huurverlaging te herkennen. 

 

2. Kosten kernactiviteiten 

De uitgaven vallen lager uit door de verplichte sluiting en omdat er minder activiteiten zoals 

lezingen zijn gehouden. 

 

3. Publiciteit 

Er zijn 200 exemplaren gedrukt van het boekje ‘Vestigt u te Voorschoten’, een speciale herdruk 

van het oorspronkelijke boekje uit 1932. 

De kosten voor deze post zijn hierdoor iets hoger uitgevallen. 



 

 

 

4. Personeelskosten 

De kosten voor deze post zijn hoger uitgevallen door het presentje voor de vrijwilligers. 

 

5. Reserveringen 

Enerzijds kregen wij een huurverlaging en een extra donatie en anderzijds waren er minder 

uitgaven door sluitingen van het museum en minder activiteiten. Al met al resulteerde dit in een 

positief saldo. In overleg met de twee genoemde donateurs heeft het bestuur het volgende 

besloten: 

a. € 1000,- gaat naar een voorziening “Subsidieval” om een eventuele verlaging van de subsidie 

door de gemeente op te kunnen vangen: 

b. € 5000,- gaat naar een voorziening “Donaties”. Dit geld wordt geparkeerd voor een jaar. 

Mochten wij het daarna niet nodig gehad hebben dan zal het teruggegeven worden aan de 

twee donateurs.  

 

Inkomsten 

6. Donaties 

Naast de twee hiervoor genoemde donaties heeft ook het nieuw ingevoerde systeem van drie 

soorten vrienden, namelijk Vriend, Vriend plus en ANBI-vriend, meer inkomsten opgeleverd. 

Uiteraard zijn wij al onze vrienden zeer dankbaar! Zonder de financiële bijdrage van onze 

vrienden kan het museum niet voortbestaan. 

 

7. Opbrengst kernactiviteiten 

Deze zijn minder doordat het museum veel minder open is geweest en er geen activiteiten, zoals 

lezingen, hebben plaatsgevonden. 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting balans 

8. Algemene reserve 

Het jaar 2021 eindigt met een kleine winst van € 147,- Dit bedrag komt ten goede aan de 

algemene reserve. 

 

9. Voorziening subsidieval 

Dit is een nieuwe balanspost om eventuele vermindering van de door de gemeente verstrekte 

subsidie op te kunnen vangen. 

 

Balans per 31-12-2021 

  31-12-
21 

31-12-
20 

    31-12-
21 

31-12-
20 

              

Kas 111  181    Algemene reserve 28.578  29.410  

Bank- en 
spaarrekening 

73.638  66.369    
Voorziening 
Collectiebeheer 

16.277  16.277  

Waarborg 
huurpand 

4.539  4.539    
Voorziening 
projectdonaties 

7.070  7.070  

Vooruitbetaalde 
kosten 

960  1.356    
Voorziening 
subsidieval 

1.000   

Debiteuren 165  2.931    
Voorziening 
Onderhoud en 
inventaris 

10.619  10.619  

   
  

Voorziening junior 
archeologen 

9.200  9.200  

      
Voorziening nieuwe 
software 
collectiebeheer 

1.000   

      Voorziening donaties 5000  

      
Voorziening tijdelijke 
huurverlaging 

 1.337  

      
Vooruit ontvangen 
donaties/entree 

 504  

      
Vooruit ontvangen 
vriendenbijdrage 

505  1.640  

     Crediteuren 17  151  

         

Resultaat   832   Resultaat 147   

           

Totaal 79.413  76.208   Totaal 79.413  76.208  



 

 

10. Voorziening nieuwe software collectiebeheer 

In 2023 komt er een nieuw softwareprogramma voor musea om de eigen collectie te 

documenteren en te archiveren. Hiervoor is nu alvast een bedrag gereserveerd. 

 

11. Voorziening donaties 

Op deze balanspost zijn de eerdergenoemde gedoneerde bedragen geparkeerd in afwachting van 

verdere ontwikkelingen in de maatschappij.  

 

Vooruitzichten 

Het jaar 2022 hopen wij af te sluiten met een klein verlies van € 67,- 

Hoewel de coronapandemie enigszins op zijn retour lijkt zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals de oorlog in 

de Oekraïne, waardoor de inflatie oploopt en de energietarieven sterk stijgen. De financiële gevolgen voor 

het museum zijn dan ook moeilijk in te schatten, maar dat alles flink duurder gaat worden is wel zeker. 

Bij het opstellen in december 2021 van de begroting voor 2022 waren deze ontwikkelingen nog niet 

bekend. 

 

Voorschoten, 11 april 2022 

Het bestuur: 

Hans Rasch, voorzitter 

Jan Koster, secretaris 

Erik Hennevanger, penningmeester 

Jaap Ransijn, facilitair bedrijf 

Reinier van ’t Zelfde, collectiebeheer 


