
1 
 

 

 

Beleidsplan 2013-2017 van het Museum "Techniek met 'n Ziel".  

 

Versie februari 2013 

 

Voorzijde museum  



2 
 

Voorwoord 

 

Voor U ligt het beleidsplan 2013-2017 van het Museum "Techniek met 'n Ziel".  

Het beleidsplan omvat drie delen te weten A, B en C.  

 

In deel A wordt voor de langere termijn, in de zogenaamde Hoofdlijnennotitie, op de 

verschillende beleidsterreinen het beleid op hoofdlijnen omschreven. 

In deel B vindt voor de middellange termijn, in zogenaamde ontwikkelingsplannen, een 

nadere uitwerking plaats van de Hoofdlijnennotitie. Voor zowel de collectie, het publiek, de 

educatie, de multifunctionaliteit als de bedrijfsvoering zijn aparte ontwikkelingsplannen 

opgesteld. Hierin wordt steeds eerst de huidige situatie beschreven en vervolgens het 

streefbeeld voor de komende jaren,  oftewel de ambities. 

Deel C bestaat uit de activiteitenplannen voor 2013. Dat zijn de meest concrete uitwerkingen 

van het beleid voor de korte termijn.  

 

De activiteitenplannen voor de korte termijn (deel C), worden ieder einde van het 

kalenderjaar geëvalueerd en opnieuw opgesteld voor het jaar dat volgt. Op basis van wat is 

vastgelegd in de ontwikkelingsplannen en wat nog niet geheel is gerealiseerd in het 

afgelopen jaar, worden de nieuwe activiteitenplannen uitgewerkt door het bestuur en met 

alle vrijwilligers besproken voor ze worden vastgesteld.  

De ontwikkelingsplannen  voor de middellange termijn (deel B), worden bij de jaarlijkse 

evaluatie waar nodig bijgesteld en na bespreking met de vrijwilligers opnieuw door het 

bestuur vastgesteld. 

De hoofdlijnennotitie voor de lange termijn (deel A), wordt na een periode van vier jaar 

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Vóór vaststelling door het bestuur, worden de 

bijstellingen in de Hoofdlijnennotitie besproken met alle vrijwilligers en overige direct bij het 

museum betrokken personen en instanties. 

 

Op deze manier ontstaat een zogenaamde evaluatiecyclus van vier jaar. Een cyclus die in de 

literatuur bekend staat als de P-D-C-A-cyclus, wat staat voor Plannen, Doen, Controleren en 

Actualiseren. Het stichtingsbestuur wil op deze manier de doelstellingen voor het museum 

helder en bij de tijd houden. Hierdoor blijft het museum voor haar vrijwilligers en de 

betrokken omgeving duidelijk maken wat haar bestaansrecht is. 
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DEEL A: Hoofdlijnennotitie Museum “Techniek met 'n Ziel” 

 

Versie februari 2013 

 

Inhoudsopgave: 

1. Aanleiding 

2. ICOM-definitie 

3. Missie van het museum 

4. Uitwerking van de missie op hoofdlijnen 

 

Begin van een rondleiding  
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1. Aanleiding 

Het museum is in 2003 ontstaan door toedoen van de heer Henk Joosten. Hij was 

medeoprichter en later de enige eigenaar van elektriciteitszaak  JeHaBe te Neerkant. De 

aanleiding voor het verzamelen van vroegere objecten die de ontwikkeling in de techniek 

tonen gedurende de vorige eeuw, was de schenking van een buizenradio in 1980, een 

toestel met een lang verleden.  

Een tweede aanleiding was het groeiende gevoel dat veel jeugd het zicht op de ontwikkeling 

die de techniek heeft doorgemaakt kwijt raakt en daarmee ook de animo om met techniek 

bezig te zijn. Daarom is kennismaking met en educatie in techniek een steeds belangrijkere 

factor geworden voor het museum. 

Het museum bevat een groot aantal objecten die de ontwikkeling tonen tussen 1900 en 

2000 op het gebied van techniek en dan met name op elektrotechnisch gebied. Veel  van 

wat er is te zien in het museum, is door de jaren heen geschonken vanuit de gemeenschap. 

Bij bijna ieder apparaat hoort wel een verhaal, vandaar de naam van het museum “Techniek 

met  ‘n Ziel”. 

In 2008 is het museum sterk uitgebreid en heropend door de toenmalige burgemeester van 

Deurne, de heer Daandels. Sindsdien trekt het museum steeds meer bezoekers die, na 

aanmelding vooraf, door een van de gidsen worden rondgeleid. Van veel wat in het museum 

is ondergebracht kan de werking nog worden getoond tijdens de rondleiding.  

 

Links Henk Joosten, daarnaast oud-burgemeester Gerard Daandels 
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In 2012 krijgt het museum een nieuwe huisvesting in het voormalige gebouw van de 

Rabobank in Neerkant. Het verhuist van de bovenverdieping van het vroegere winkelpand 

van Jehabe naar de begane grond en de eerste verdieping van het voormalige bankgebouw. 

Deze verdieping zal te zijner tijd bereikbaar worden per lift. De toegankelijkheid van het 

museum is sterk verbeterd doordat de collectie grotendeels op de benedenverdieping is 

ondergebracht. Er heeft tevens opnieuw een flinke uitbreiding in vierkante meters plaats 

gevonden. Bovendien ontstaat er ruimte voor aanvullende functies, die de leefbaarheid van 

het dorp ten goede komen en de integratie tussen museum en de gemeenschap bevorderen. 

De collectie is ingedeeld in een kerncollectie en deelcollecties, aangevuld met een van tijd 

tot tijd wisselende, thema-collectie. 

 

Voor het Stichtingsbestuur was de overgang naar de nieuwe locatie de aanleiding om, na 

een succesvolle pioniersfase van ongeveer tien jaar, nu een meer professionele doorstart te 

gaan maken. De organisatie is groeiende en omvat op dit moment een dertigtal vrijwilligers. 

Het museum streeft opname in het Nederlandse Museumregister na. Aanleiding voor het 

Stichtingsbestuur om een beleidsplan op te stellen voor de periode 2013-2017, bestaande 

uit een hoofdlijnennotitie met bijbehorende ontwikkelings- en activiteitenplannen op het 

gebied van collectie, publiek,educatie, multifunctionaliteit en bedrijfsvoering. Het 

beleidsplan vormt voor alle betrokkenen de richtlijn voor verdere ontwikkeling van het 

museum in de nabije en verdere toekomst. 

 

2. ICOM-definitie 

“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' (ICOM 2006)”.  

Het museum "Techniek met 'n Ziel" heeft de ambitie om aan deze definitie te voldoen en wil 

daar, mede door dit beleidsplan 2013-2017,  uiting aan geven.   

 

3. Missie van het Museum 

 Het museum wil de belangstelling voor techniek bevorderen bij een breed publiek 

van jong tot oud. 

 Het museum wil, met name ook de jeugd in de gemeente Deurne en omliggende 

gemeentes, interesseren om opgeleid te gaan worden en te gaan werken in de 

techniek. 

 Het museum wil de leefbaarheid van het dorp bevorderen. 

 Het museum wil het historisch besef in het dorp stimuleren, binnen een breed 

maatschappelijk perspectief. 

 Het museum wil het bezoek aan de streek bevorderen. 
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4. Nadere uitwerking van de missie op hoofdlijnen 

 "Het museum wil de belangstelling voor techniek bevorderen bij een breed publiek 

van jong tot oud". 

 

We wekken de belangstelling  door het presenteren en documenteren van met name 

elektrische gebruiksvoorwerpen uit de twintigste eeuw. Deze voorwerpen zijn voor 

een deel geplaatst binnen de context van toen, door ze op te nemen in een inrichting 

van ruimtes zoals die er destijds uit zagen; aangevuld met voorwerpen uit die tijd. 

Hierdoor krijgen veel voorwerpen de ziel van de tijd mee, waarin ze zijn ontwikkeld 

en gebruikt. 

 

Aandachtige toehoorders tijdens de rondleiding 

 

Het publiek wordt in groepen rondgeleid dooreen gids van het museum. Er worden 

verhalen verteld die achter de ontwikkeling en het gebruik van de toestellen zitten. 

Veel apparaten werken nog en worden tijdens de rondleiding gedemonstreerd. Voor 

de ouderen roept het herinneringen op en voor de jeugd geeft het inzicht in wat 

vooraf ging aan de huidige ontwikkeling van de techniek. Een breed publiek betekent 

voor het museum dat naast jong en oud ook zowel de algemeen geïnteresseerde 

bezoeker als de bezoeker met vakkennis geboeid moet raken door datgene wat er te 

zien is en te horen. Het museum wil bijdragen tot begrip en bewondering voor 

datgene wat er in de vorige eeuw op het gebied van techniek is gepresteerd. Om de 
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Ziel van het museum te kunnen ervaren vindt het museum het van essentieel belang  

dat de bezoekers in groepen door een gids worden rondgeleid. De organisatie is daar 

op ingericht. Naast rondleidingen tijdens de openingstijden is er ook de mogelijkheid 

voor grotere groepen om op andere tijden op afspraak rondgeleid te worden. 

Voor bezoekers met vakkennis staat een uitgebreide bibliotheek ter beschikking  en 

een archief met handleidingen. Daarnaast kan deze bezoeker gebruik maken van de 

goed geoutilleerde werkplaats voor zelfwerkzaamheid. Voor de jeugd worden er 

aparte faciliteiten geboden. 

 

 "Het museum wil met name ook de jeugd in de gemeente Deurne en omliggende 

gemeentes interesseren om opgeleid te gaan worden en te gaan werken in de 

techniek". 

 

Naast de doelstelling om een breed publiek te bereiken, wil het museum ook een 

specifieke doelgroep namelijk de schoolgaande jeugd interesse voor techniek 

bijbrengen. Om deze doelgroep een gevoel voor techniek bij te brengen is een 

intensief programma ontwikkeld binnen het museum. Het speelt in op de wens van 

de overheid om de jeugd te stimuleren een technisch gerichte opleiding te kiezen. 

Techniekles op de basisschool in Neerkant 

 

Het programma biedt thema's aan die per leerjaar verschillend zijn. Het is niet alleen 

informatief maar  versterkt ook het inzicht  door zelfwerkzaamheid onder leiding van 
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een begeleider vanuit het museum. Daarnaast wordt door het tonen van de werking 

van allerlei apparatuur in het museum die betrekking hebben op het betreffende 

thema dat aan de orde is. Geboeid raken door het begrijpen van de werking van 

allerlei technische toepassingen, verhoogt de interesse om in de nieuwe 

ontwikkelingen  van de techniek een rol te willen spelen. Vooral het aanbieden van 

kennis en kunde in het perspectief van de eerdere ontwikkelingen, zoals het museum 

die aanbiedt, is voor deze doelgroep zeer aansprekend gebleken. Het biedt die 

basisscholen waar de kennis, de interesse en de apparatuur ontbreekt om echt met 

techniek bezig te zijn, de mogelijkheid om mede via deelname aan het programma in 

het museum, aan de wens van de overheid en van ouders te voldoen. 

Omdat het van belang is dat er op de basisschool zelf een positieve houding ontstaat 

of wordt versterkt tegenover kinderen met belangstelling voor techniek, biedt het 

museum ook een programma aan voor pabo-studenten en zittende docenten. 

 

 "Het museum wil de leefbaarheid van het dorp bevorderen". 

 

In de kleine dorpskernen verdwijnen steeds meer faciliteiten zoals winkels, 

bibliotheek, bank, kerk, horeca en op doelgroepen gerichte ondersteunende 

diensten. Het Museum in Neerkant wil daarom meer zijn dan een museum in 

traditioneel opzicht. Het wil mede een bindende factor binnen de dorpsgemeenschap 

zijn. 

We maken dit mogelijk door via de baliefunctie van het museum tijdens de 

openingstijden ook andere voor het dorp belangrijke faciliteiten aan te bieden, zoals 

een servicepunt voor kleine technische reparaties, het uitlenen van boeken van de 

algemene bibliotheek die is gevestigd in het centrum van Deurne op een afstand van 

13 km en de mogelijkheid van het ruilen van boeken via onze zogenaamde  

"ruilboekenkast".  Bovendien kan gebruik gemaakt worden van ondersteuning op 

velerlei gebied door de gastvrouw/heer aan de balie van het museum. Ook kunnen 

deze vrijwilligers anderen inschakelen indien nodig.  Vertegenwoordigers van 

instellingen en organisaties worden uitgenodigd om periodiek in het museum 

aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden en diensten aan te bieden. 

 

 "Het museum wil het historisch besef in het dorp stimuleren, binnen een breed 

maatschappelijk perspectief". 

 

Niet alleen de ontwikkeling van de techniek zelf, maar ook het historisch perspectief 

waarbinnen die ontwikkeling heeft plaats gevonden, heeft een herkenbare plaats 

binnen het museum. Daarnaast wordt er samengewerkt met de heemkundekring die 

een eigen hoek in het museum heeft met veel informatie over dorp en streek. Samen 

met de heemkundekring wordt zichtbaar gemaakt wie en op welke manier de 
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mensen hier in het dorp en de regio hebben gewoond, geleefd en gewerkt. Ook hoe 

ze zijn omgegaan met de technische ontwikkelingen die hen te dienste stonden. 

We stimuleren dit door de mogelijkheid van het inzien van historisch materiaal van 

het dorp en de streek. Dit materiaal is door dorps- en streekgenoten verzameld en 

wordt door vrijwilligers van het museum samen met de heemkundekring steeds 

verder uitgebreid. 

 

 "Het museum wil het bezoek aan de streek bevorderen". 

 

Neerkant ligt in de Peel in Zuid-Oost Brabant. Een gebied met een heel eigen karakter 

en uitstraling. Op technisch gebied zijn er veel ontwikkelingen in zuid-oost brabant. 

De Peel heeft ook  een lange geschiedenis. Het museum verbindt beide aspecten. Dit 

maakt het museum aantrekkelijk voor bezoekers uit de streek en voor bezoekers van 

elders die kennis willen maken met de streek. We bevorderen het bezoek door naast 

mond op mond reclame en het onderhouden van een website ook door het 

aanbieden van bestaande en nieuwe arrangementen waar het museum ook zelf deel 

van uitmaakt. 
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DEEL B: Ontwikkelingsplannen voor de middellange termijn op het gebied collectie, 

publiek, educatie, multifunctionaliteit en bedrijfsvoering 

 

Versie februari 2013 

 

 

 

 

De oprichter van het museum, Henk Joosten  
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1. Collectie 

 

1.1. Huidige situatie 

De collectie bestaat uit allerlei apparatuur en voorwerpen met een verhaal daarachter 

over herkomst, gebruik en vroegere eigenaren. Vandaar de naam van het Museum 

"Techniek met 'n Ziel". Van veel van de toestellen kan ook de werking gedemonstreerd 

worden. De collectie is bijeengebracht vanaf 1970 door middel van schenkingen door 

particulieren en door middel van ruilen. De collectie omvat voornamelijk toestellen uit 

de twintigste eeuw. De gehele collectie is op enkele uitzonderingen na in het bezit van 

het museum. Enkele voorwerpen zijn in bruikleen gegeven. Alle artikelen zijn 

genummerd gefotografeerd en gecatalogiseerd per onderwerp. 

De collectie is ingedeeld in een kerncollectie, deelcollecties en een steeds wisselende 

themacollectie. De kerncollectie omvat vier  thema's te weten beeld, 

geluid,communicatie en licht. In de deelcollecties is een tweedeling aangebracht 

namelijk de deelcollectie die de technische ontwikkelingen tonen in de twintigste eeuw 

en deelcollecties die de techniek plaatsten in het perspectief van de tijd en de 

leefgewoontes van toen, dus geplaatst in een historisch perspectief. De themacollectie is 

wisselend en een verbijzondering van een van de permanent tentoongestelde collecties. 

 

Kerncollectie 

De kerncollectie is ingedeeld in vier rubrieken: geluid, beeld, communicatie en licht. 

Iedere rubriek heeft een eigen plek in het museum. 

 

 Geluid 

De ontwikkeling van opname en weergave van geluid wordt getoond door een 

verzameling radio's, luidsprekers,microfoons, platenspelers en bandrecorders. De 

verzameling omvat toestellen die uitgerust zijn met, buizen, met transistors tot en 

met, eveneens in de vorige eeuw ontwikkelde, geïntegreerde circuits. 

 

 Beeld 

De vooruitgang in de visuele opnames en weergave is te volgen door de verzameling 

van televisies, videorecorders, projectoren, cd-spelers en beeldplaten. De 

Nipkowschijf markeert de start van de overdracht van beelden. Met de vroegste 

exemplaren van de beeldweergave tot aan de recente modellen aan toe, toont het 

museum een goed overzicht  van alle ontwikkelingen op dat gebied. 

 

 Communicatie 

De ontwikkeling in communicatie is te zien doordat er modellen van 

telefoontoestellen, telefooncentrale, veldapparatuur, satellietontvanger en 

computers met toebehoren getoond worden.  
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 Licht 

De rubriek licht is niet als apart thema op één bepaalde plaats in het museum in 

beeld  gebracht, maar de verzameling lichtbronnen is verdeeld over het museum om 

allerlei apparatuur te verlichten, afgestemd op de tijd dat deze lichtbronnen dienst 

deden. Vele vormen van lichtbronnen, van de koolstof spitsbooglamp tot aan de 

halogeenlamp, zijn in het museum te vinden.  

 

Koolbooglamp 

 

Deelcollecties techniek 

Er is een zestal deelcollecties in het museum te vinden die de vroegere ontwikkelingen in 

de techniek verduidelijken . Dit zijn fotografie,  huishoudelijke apparatuur, medische 

apparatuur, materiaal ten behoeve van educatie, herstelwerkplaats en de technische 

bibliotheek. 

 

 Fotografie 

Er wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de ontwikkelingen in de 

fotografie. Veel van de getoonde apparatuur en toestellen zijn door dorps- en 

streekgenoten aangeleverd met vaak een bijbehorend verhaal. De collectie toont 

fototoestellen, film- en afdrukapparatuur. 
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 Huishoudelijke apparatuur 

Het museum toont een uiteenlopende collectie van zaklampen, scheerapparaten, 

wasmachines tot strijkbouten aan toe. Maar ook sommige voorlopers van de 

elektrische toestellen hebben een plaats gekregen. Ook hier vonden vooral toestellen 

met een verhaal er achter hun weg naar het museum. 

 

 Medische apparatuur 

Deze rubriek is nog bescheiden van opzet. Het geeft op dit moment een indruk van 

kleinschalige meetinstrumenten en simulatiemodellen zoals die in de vorige eeuw 

werden ontwikkeld en gebruikt 

 

Medische meetapparatuur 

 

 Materiaal ten behoeve van educatie 

Het museum wil een steeds grotere rol spelen op het gebied van educatie. Daartoe 

zijn allerlei toestellen en ook lesmateriaal wat in de vorige eeuw is ontwikkeld, 

verzameld om algemeen natuurkundige principes en haar toepassingen duidelijk te 

kunnen maken. Hiermee willen we het enthousiasme voor techniek bij jong en oud 

stimuleren. Hiertoe is los van de herstelwerkplaats een aparte ruimte voor 

technieklessen ingericht op de eerste verdieping. 
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 Herstelwerkplaats 

De herstelwerkplaats geeft een goede indruk van de gebruikte gereedschappen en 

meetapparatuur tijdens de vorige eeuw. Veel apparatuur werkt nog en kan ingezet 

worden voor reparaties aan oude toestellen. Ook veel onderdelen van toen zijn nog 

in de werkplaats voorradig. U treft er verder  onder andere soldeerbouten, 

oscilloscopen, een koolspits booglamp en voedingskastjes aan. Ook zijn nog veel 

handleidingen van apparatuur die in de twintigste eeuw is ontwikkeld, beschikbaar 

en gerubriceerd opgeborgen. In deze werkplaats worden door het museum heden en 

verleden actief aan elkaar gekoppeld. 

 

 Technische bibliotheek 

Deze bibliotheek is ingericht in de ontmoetingsruimte op de eerste verdieping. Door 

een duidelijke rubricering zijn de boeken en de ingebonden tijdschriften makkelijk 

toegankelijk voor de liefhebber op dit terrein. De inhoud spits zich voornamelijk toe 

op het gebied van elektrotechnische en algemeen natuurkundige onderwerpen. 

 

De technische bibliotheek 

 

Deelcollecties in historisch perspectief 

Het museum wil de techniek vooral ook plaatsen in de tijd waarin de ontwikkeling ervan 

heeft plaatsgevonden. Door middel van deze deelcollecties, wordt getoond hoe de 

mensen leefden en werkten. Welke gebruiksartikelen ze toen tot hun beschikking 

hadden en waar de jeugd zich zoal mee vermaakte. De ouderen onder ons zullen veel 
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nog herkennen met de herinneringen aan toen, voor deze groep is het dus vaak een feest 

van herkenning. Maar onze jeugd heeft de huidige leefgewoontes en huidige technische 

verworvenheden als referentiekader. Met dit historisch perspectief probeert het 

museum ook de jeugd meer begrip bij te brengen voor de technische ontwikkelingen van 

toen. Er zijn een vijftal impressies ingericht te weten vroegere huisraad en speelgoed, 

een woonkamer, een winkel, een keuken en een heemkundige verzameling met 

herinneringen aan en van vroegere dorpsgenoten. 

 

 Huisraad en Speelgoed ("Annie's Huukske") 

Op oude zolders vinden we soms nog goed opgeborgen de gebruiksartikelen en het 

speelgoed wat we vroeger allemaal dagelijks gebruikten. In deze deelcollectie brengt 

het museum gebruiksartikelen in het huishouden, zoals servies, andere 

huishoudelijke artikelen en hebbedingetjes uit die tijd samen. Ook het speelgoed 

toont de omwenteling die op dat gebied heeft plaatsgevonden, vergeleken met het 

speelgoed van nu. De techniek speelde bij deze artikelen nog geen of nauwelijks een 

rol. De verzameling pretendeert niet een totaal overzicht te geven maar wil een 

impressie geven van wat vroeger beschikbaar was voor volwassenen en kinderen. Ze 

is tot stand gekomen uit verzamelingen van streekgenoten. 

 

 Woonkamer 

Ook hier wil het museum het beeld versterken van de manier van wonen en leven 

vergeleken bij nu, wat betreft inrichting, apparatuur en verlichting 

Woonkamer 
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Eveneens om jong en oud het gevoel te geven van de samenhang tussen de 

toenmalige leefstijl en het ontwikkelingsstadium van de techniek. 

 

 Winkel 

De winkel belicht de levensstijl van toen met de samenhangende consumptieve 

behoeftes en hoe de economie daar destijds op inspeelde. Het toont ook de toen 

gebruikte apparatuur ter ondersteuning van de verkoop. 

 

 Keuken 

Zoals de woonkamer het beeld van de manier van samenleven van het gezin toont, 

zo laat de keuken zien hoe vooral de vrouw de bereiding van voedsel vorm gaf. Een 

kijkje in de keuken van toen maakt het vooral voor de jeugd mogelijk zich een beeld 

te vormen van de vooruitgang in de technische ondersteuning in de keuken. Bij 

ouderen zal het meer het bewustzijn versterken van deze veranderingen. 

 

 Heemkundige verzameling 

Apparatuur krijgt een ziel door de beleving van mensen die deze apparatuur 
gebruikten. Daarom is er in het museum ook aandacht voor die mens die hier leefde 
en nog leeft en wat hem en haar bezig hield in de twintigste eeuw. In boeken, beeld 
en geluid maar ook in voorwerpen die hier zijn verzameld willen we het gevoel voor 
het leven van toen versterken en levend houden. We doen dit in samenwerking met 
de heemkundekring uit Deurne en Meijel.  
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1.2. Ambities voor de komende jaren 

Op middellange termijn probeert het museum heel gericht haar kerncollectie en 

deelcollecties uit te breiden. Daarnaast worden, waar mogelijk, spontane schenkingen 

vanuit het dorp en de regio ingepast in de collectie. 

 

Kerncollectie 

Voor zowel de kerncollectie geluid, beeld als communicatie zoekt het museum gericht 

naar apparatuur, die een completer beeld geven van zowel de opname- als de 

weergavekant. Vooral wordt gezocht naar apparatuur uit de begintijd. 

Op het gebied van licht toont het museum al een vrij volledig beeld. 

 

Deelcollecties techniek 

 Fotografie 

Het museum wil een zo volledig mogelijk beeld geven van de ontwikkeling van de 

fotografie in de vorige eeuw door gericht te zoeken naar apparatuur die door dorps- 

en streekgenoten is gebruikt, met daarbij een bijbehorend verhaal. We willen onze 

verzameling vooral nog uitbreiden met beeldplaat fotocamera’s. 

 Telefonie 

Het museum wil zo volledig mogelijk inzichtelijk tonen hoe de telefonie zich in de 

vorige eeuw heeft ontwikkeld. Daarvoor is het museum actief op zoek naar 

ontbrekende apparatuur zoals bijvoorbeeld een kleine telefooncentrale. 

Overzicht telefoontoestellen 
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 Huishoudelijke apparatuur 

Het museum wil een goed overzicht geven van de in de vorige eeuw in gebruik zijnde 

elektrische huishoudelijke toestellen. 

Vooral toestellen met een verhaal erachter willen we graag een plek in het museum 

geven. De streekgebondenheid draagt mede bij aan het beperkt houden van de 

omvang van de collectie. Actief wordt in de komende jaren naar aanvulling gezocht 

op het gebied van keukenapparatuur. 

 

 Medische apparatuur 

Het museum wil een uitgebreider overzicht opbouwen van kleine medische 

apparatuur zoals dat in de vorige eeuw werd ontwikkeld. Deze collectie staat nog in 

de kinderschoenen. Het museum is actief op zoek naar uitbreiding via bedrijven en 

instellingen. 

 

 Toestellen ten behoeve van educatie 

Het museum wil een steeds grotere rol spelen op het gebied van educatie. We 

zoeken actief naar materiaal op het gebied van elektronica en van algemeen 

natuurkundige aard, dat in de vorige eeuw op scholen werd gebruikt. Wat er op dit 

gebied ontwikkeld is, probeert het museum zoveel mogelijk te tonen en te gebruiken 

voor demonstraties tijdens technieklessen. Tevens willen we in toenemende mate de 

jeugd op een actieve manier, kennis laten maken met het lesmateriaal en aanwezige 

apparaten. We doed dat door middel van zelfwerkzaamheid tijdens de 

technieklessen in het museum, onder leiding van een vrijwilliger. Hiermee wil het 

museum het enthousiasme voor techniek, vooral bij de schoolgaande jeugd die nog 

een beroepskeuze moet maken, stimuleren. 

 

 Herstelwerkplaats 

Hier wil het museum steeds meer zowel de jeugd als volwassenen aan den lijve laten 

ervaren hoe het herstel van elektrotechnische apparatuur in zijn werking ging. 

Doordat alles nog in werking is kan door de schooljeugd en oudere hobbyisten ook 

aan vroegere apparatuur worden gewerkt en gebouwd. We willen de 

herstelwerkplaats de komende jaren uitbreiden met een hobbyruimte. In deze 

werkplaats blijven op deze manier heden en verleden actief aan elkaar gekoppeld. 

 

 Bibliotheek op elektronisch gebied 

De zeer uitgebreide collectie aan elektronische tijdschriften, boeken en 

beschrijvingen zal in de komende jaren steeds verder worden uitgebreid en 

gedocumenteerd. Vooral op het gebied van eerste drukken van bepaalde uitgaves 

zoeken we naar aanvullingen. De ambitie is om steeds vaker op gezette tijden de 

bibliotheek open te stellen voor belangstellende hobbyisten en voor zelfstudie. 
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Deelcollecties in historisch perspectief 

De uitbreiding van huisraad, woonkamer, winkel en keuken wordt vooral gezocht in 

objecten die de tegenstelling van"toen"en "nu" extra accentueren. De heemkundige 

verzameling willen we vooral uitbreiden met op schrift te stellen verhalen van en over 

streekgenoten. Daarnaast zoeken we gericht naar fotomateriaal en films(dvd's) over het 

dorp en onze streek. 

 

Annie's Huukske  
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2. Ontwikkelingsplan publiek 

 

2.1. Huidige situatie 

Het museum richt zich op jong en oud, die zich een beeld willen vormen van de 

ontwikkelingen in de  techniek in de vorige eeuw. Het accent ligt daarbij op de 

veranderingen op elektronisch gebied. Belangrijk daarbij is ook het gevoel voor de 

context in die tijd. Het gehele museum is er op ingesteld en ingericht  om dat gevoel te 

versterken. 

Op de oude locatie was het museum alleen toegankelijk op afspraak voor groepen. Op de 

nieuwe locatie is het museum meerdere dagdelen in de week open voor het publiek; in 

de zomer vier dagdelen en buiten het seizoen drie dagdelen per week open. Buiten het 

seizoen betreft het de woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag en in de zomer komt 

daar nog de zondagmiddag bij. De openingstijden zijn steeds van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Alle bezoekers worden op gezette tijden in groepjes rondgeleid door het museum onder 

leiding van een vrijwilliger. De ziel van het museum wordt verduidelijkt door de verhalen  

Bezoekend gezelschap uit Meijel 

 

die bij de collectie verteld worden. 

Daarnaast blijft er ook nog voor grotere groepen de mogelijkheid om buiten de 

genoemde middagen, op afspraak het museum te bezoeken. 
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In het afgelopen jaar zijn, op basis van afspraak, ongeveer 600 bezoekers geteld. Omdat 

in 2013 het museum een paar maanden gesloten is en op de nieuwe locatie het museum 

ruimer toegankelijk is dan voorheen is het nog de vraag hoeveel bezoekers in 2013 

worden ontvangen. Naast het formele museumbezoek vervult het museum op de 

nieuwe locatie vanaf juni 2013 ook een meer multifunctionele rol voor de 

dorpsgemeenschap. Het technisch servicepunt, de uitleen van boeken, klussendienst 

voor ouderen en de verwijsfunctie naar andere instanties ter ondersteuning worden 

door de vrijwilligers van het museum verzorgd tijdens de openingstijden. Bovendien zet  

het museum op de nieuwe locatie extra in op educatie voor de jeugd en voor 

volwassenen. Hoeveel extra bezoekers die dat oplevert  in de komende jaren zal nog 

moeten nog blijken. 

Bovendien zet  het museum op de nieuwe locatie extra in op educatie voor de jeugd en 

voor volwassenen. Hoeveel extra bezoekers die dat oplevert  in de komende jaren zal 

nog moeten blijken. 

De technische bibliotheek is tijdens openingstijden te bezoeken. Uitleen van technische 

boeken en tijdschriften behoort tot de mogelijkheden voor de vrienden van het museum. 

 

2.2. Ambities komende jaren 

Het museum richt zich in de komende jaren actiever op het binnenhalen van zowel de 

jongere als de oudere bezoekers om ze een beeld mee te geven van de ontwikkelingen in 

de  techniek in de vorige eeuw. Belangrijk voor het museum blijft om in de komende 

jaren bij een steeds groeiend aantal bezoekers het gevoel van “toen” te versterken in 

relatie tot de huidige tijd en in relatie tot de huidige technische verworvenheden. 

In 2012 zijn op de vorige locatie, op basis van afspraak vooraf, ongeveer 600 bezoekers 

geteld. Op de nieuwe locatie wordt door de ruimere openstelling gerekend op een 

groeiend aantal bezoekers. Omdat in 2013 het museum de eerste maanden gesloten is, 

in verband met de verhuizing en de nieuwe inrichting, wordt voor dat jaar moeilijk in te 

schatten hoeveel betalende bezoekers er worden ontvangen. We blijven daarom voor 

2013 uitgaan van 600 bezoekers. Voor 2014 willen we dat aantal verhogen tot ongeveer 

1200 bezoekers. Vanaf  2015 en de volgende jaren streven we naar een groei van het 

bezoekersaantal van 10 % per jaar. Dus streven we naar ongeveer 1600 bezoekers in 

2017. Om deze ambitie waar te maken zal het museum ook gaan participeren in 

streekarrangementen en deze ook zelf actief mee ontwikkelen en aanbieden. 

Het verzorgen van een educatief programma voor de schooljeugd en voor volwassen 

wordt in de komende jaren structureel opgezet en uitgebouwd. We streven in 2017 naar 

een deelname van 15 basisscholen. Deze streefgetallen zijn in de vorige alinea nog niet 

meegeteld. 

Het museum biedt per gezin de mogelijkheid om vrienden van het museum te worden 

tegen betaling van een jaarlijks bedrag. Zij hebben daarmee gratis toegang tot het 

museum en korting bij aangeboden activiteiten. Ook zijn de thematentoonstellingen, de 
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heemkundige activiteiten en overige activiteiten, voor de vrienden van het museum vrij 

toegankelijk. 

De technische bibliotheek is tijdens openingstijden en op afspraak te bezoeken. De 

uitleen van technische boeken en tijdschriften zal in de komende jaren ook tot de 

mogelijkheden gaan behoren. Voor de vrienden van het museum zal de uitleen gratis 

zijn. 

Ook gaan we het zelf bouwen en repareren van apparatuur onder leiding van een 

vrijwilliger  mogelijk maken in de komende jaren. 

 

Zelfbouwversterker  
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3. Ontwikkelingsplan educatie 

 

3.1. Huidige situatie 

Op de vroegere locatie van het museum was er geen ruimte om technieklessen voor de 

schoolgaande jeugd te verzorgen. Er werd in de afgelopen jaren in Neerkant op de 

basisschool techniekles verzorgd door vrijwilligers van het museum. Na de 

zomervakantie in 2013, dus tijdens het schooljaar 2013/2014, wordt er een begin 

gemaakt met het verzorgen van  deze technieklessen in het museum. Binnen een 

dagdeel worden dan de praktijklessen gegeven, aangevuld met theorie. Daarbij wordt 

tevens uitvoerig dat deel van de collectie bezocht en toegelicht dat betrekking heeft op 

hetgeen in de betreffende les aan de orde is. 

 

3.2. Ambities voor de komende jaren 

Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar een samenwerking met de basisscholen in de regio. 

Overeenkomstig de wens van de overheid wil het museum een actieve rol spelen in het 

enthousiasmeren van de jeugd voor een technische opleiding.  

Samen opbouwen 

 

We streven naar een uitbreiding van het aantal scholen in de komende jaren. Via een 

structurele opzet van educatieve bezoeken aan het museum bieden we de basisscholen 

aan om de verplichting om technieklessen te geven uit handen te nemen. Tijdens de 

museumbezoeken, die per leeftijdsgroep van inhoud anders zullen zijn, zullen 

zelfwerkzaamheid en informatieoverdracht, aangevuld met een rondleiding in het van 



25 
 

toepassing zijnde deel van het museum, centraal staan. Ouders van de betreffende 

basisgroep zal worden gevraagd om het vervoer te verzorgen. Zij kunnen eveneens, 

samen met de kinderen, deelnemen aan het programma. Het geheel staat onder leiding 

van de vrijwilligers van het museum. 

 

We beperken ons in eerste instantie tot de basisscholen binnen de gemeente Deurne en 

de scholen in Meijel. We streven naar een deelname percentage van 50%. In latere jaren 

streven we ernaar om het aanbod uit te breiden tot alle basisscholen in de Gemeente 

Deurne, Asten, Someren en" Peel en Maas". We gaan dan uit van een totaal deelname 

percentage van 30%. Voor een dagdeel wordt een bepaald bedrag in rekening gebracht. 

Deze gelden worden, net als alle andere inkomsten, gebruikt voor de instandhouding van 

het museum. 

In de komende jaren zal ook een programma voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

en studenten in het MBO worden ontwikkeld. Bovendien willen we dan ook 

technieklessen gaan verzorgen voor studenten van de pedagogische academie. Zij zullen 

later immers als leerkracht mede verantwoordelijkheid dragen voor het 

enthousiasmeren van hun leerlingen voor techniek, daar waar dat mogelijk en gewenst is 

in het reguliere onderwijsprogramma. Om die reden zullen we het programma ook 

aanbieden aan de huidige leerkrachten van de basisscholen. 
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4. Ontwikkelingsplan multifunctionaliteit 

 

4.1. Huidige situatie 

De baliefunctie krijgt in de loop van 2013 vorm en inhoud. Tot en met december 2012, 

dus op de vorige locatie, was het museum alleen toegankelijk op afspraak en was een 

balie verder overbodig en niet functioneel. Op de huidige locatie gaat het museum 

meerdere dagdelen per week voor het publiek open. 

Gastheer achter de balie 

 

De gastvrouw/heer is verantwoordelijk voor de balie tijdens de openingstijden en 

ontvangt de bezoekers, verstrekt de toegangskaarten en geeft de nodige informatie over 

het museum en de rondleidingen. Indien de bezoekers niet meteen kunnen aansluiten bij 

een rondleiding, dan wordt een kopje koffie of thee aangeboden en wordt de bezoeker 

de mogelijkheid geboden om vast zelf de wisselende thema-expositie te bekijken. 

Bovendien kan, afhankelijk van de tijd die men moet wachten, materiaal van de 

heemkundekring worden ingezien of kan men op verzoek naar dvd's kijken die 

betrekking hebben op onze streek. 

Daarnaast worden er vanaf juni 2013 via de balie een aantal extra faciliteiten geboden, 

te beginnen met het verstrekken en innemen van boeken via de inruilboekenkast. Nog in 

2013 zullen we starten met een technisch servicepunt bij de balie, waar dan apparatuur 

voor kleine reparaties kunnen worden aangeboden en op afspraak na een bepaalde tijd 

weer kunnen worden opgehaald. 
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4.2. Ambities voor de komende jaren 

Het streven is om de multifunctionaliteit van het museum in de komende jaren steeds 

verder uit te breiden. Allereerst met de mogelijkheid van het uitlenen en innemen van 

boeken die digitaal via de bibliotheek in Deurne en/of Helmond kunnen worden besteld. 

We willen afspraken maken  met allerlei instanties om naar door te kunnen verwijzen, 

indien de gastvrouw of gastheer niet zelf de gestelde vragen weet te beantwoorden. 

We willen deel gaan uitmaken van allerlei arrangementen in de regio en deze via de 

balie aanbieden. 

Bovendien willen we een klussendienst voor ouderen opzetten, die via de balie is in te 

schakelen voor kleine klussen. 

Ook wil het museum de komende jaren externe organisaties interesseren om periodiek 

hun diensten via het museum aan te bieden door er een vertegenwoordiger op gezette 

tijden aanwezig te laten zijn. Hierbij wordt gedacht aan instellingen zoals Gemeente, 

Bank, Zorgverzekeraar, advocatenbureau, etc. Het museum wil zich steeds meer 

diensten aanbieden aan de dorpsgemeenschap in het kader van de leefbaarheid in 

kleine kernen. 

 

5. Ontwikkelingplan Huisvesting 

 

5.1. Huidige situatie 

Het museum is bijna tien jaar, van 2003 tot en met 2012 gevestigd geweest boven het 

winkelpand van JeHaBe. In de eerste maanden van 2013 is het museum 200 meter 

verplaatst naar het voormalige pand van de Rabobank in Neerkant. Het twee 

verdiepingen tellende gebouw wordt volledig door het museum benut. Het museum 

beschikt nu op de begane grond over een grotere expositieruimte, een entreehal met 

wisselende expositie, een ontvangstbalie, een keuken, een kantoor , een binnenterras,  

een ruimte voor de heemkundekring en veel extra opbergruimte. Op de eerste 

verdieping zijn bibliotheek annex vergaderruimte, de educatieruimte, archiefruimte en 

nog een extra keuken gelegen. De eerste verdieping is alleen nog via een trap bereikbaar. 

Het pand is eigendom van de heer Joosten en wordt gehuurd door het stichtingsbestuur 

van het museum, voor de tijd dat het museum er gehuisvest blijft. Het groot onderhoud 

is voor rekening van de eigenaar. De exploitatie van het gebouw en interne aanpassingen 

komen voor rekening van het stichtingsbestuur.  Het gebouw is beveiligd met camera 

toezicht. Vanaf maart 2013 is museum weer toegankelijk op afspraak en vanaf  8 juni 

officieel open voor het publiek. 

 

5.2. Ambities voor de komende jaren 

Omdat de eerste verdieping alleen per trap toegankelijk is en dit dus de bereikbaarheid 

van de bibliotheek en de educatieruimte bemoeilijkt, is er het streven om een lift te 

plaatsen in het gebouw. Om het museum steeds beter tot zijn recht te laten komen wil 

het bestuur daarnaast  nog een aantal interne aanpassingen voor haar rekening nemen. 
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Ingang museum 
 

Verder wordt gewerkt aan een intensieve samenwerking met gemeenschapshuis De 

Moost, de achterbuur van het museum. Gedacht wordt aan een uitbreiding tussen beide 

gebouwen in voor het realiseren van extra educatieruimte en hobbyruimte voor zowel 

de schooljeugd als de volwassenen. 
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6. Ontwikkelingsplan organisatie 

 

6.1. Huidige situatie 

Het museum heeft een stichtingsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de totale 

organisatie van het museum. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten en 

verder beschikbaar gestelde middelen worden geïnvesteerd in het tot stand houden van 

het museum. De Stichting voldoet naar haar idee aan de voorwaarden zoals die gelden 

voor Algemeen Nut Beogende instellingen en derhalve zal de Stichting de ANBI- status 

gaan aanvragen. In aanvulling op de statuten artikel 13 (ontbinding en vereffening) 

verklaart het bestuur dat in aanvulling op artikel 13 lid 5 dat indien de Stichting op enig 

moment ontbonden zou worden een eventueel batig saldo ten goede zal komen aan een 

ANBI met een soortgelijk doel. 

De stichting is notarieel opgericht op 4 mei 2009 en staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. 

 

 
Het bestuur bestaat uit zeven personen: 

- Voorzitter dhr. Ad Cosijn 

- Secretaris mw. Annelies Iwanow-Verlinde 

- Penningmeester dhr. John Bellemakers 

- Coördinator "beheer en organisatie" dhr. Henk Joosten 

- Coördinator "registratie en educatie" dhr. Jan Iwanow 

- Coördinator  "huishoudelijke zaken" mw. Annie Cortenbach-Meeuws 

- Coördinator "PR en sponsoring" dhr. Harrie van de Mortel 
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 De voorzitter is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid voor de korte, 

de middellange en de lange termijn. Hij zit de bestuursvergaderingen voor. Tevens 

leidt hij de algemene bijeenkomsten van de vrijwilligers. Hij vertegenwoordigt de 

stichting naar buiten toe en treedt op als gastheer bij officiële gelegenheden. 

Bovendien onderhoudt hij contacten met andere musea in de regio. 

 De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van bestuursvergaderingen 

en andere door het bestuur georganiseerde bijeenkomsten. Tevens is ze 

medeverantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van het totale 

documentatiesysteem van het museum. 

  De penningmeester is naast de verantwoordelijkheid voor de begroting en de 

exploitatie, mede initiatiefnemer voor het binnenhalen van extra eenmalige gelden. 

 De coördinator "beheer en organisatie" is verantwoordelijk voor de inrichting van het 

museum en het uitbreiden en aanpassen van de collectie. Tevens onderhoudt hij 

contacten met alle vrijwilligers die op technisch- of onderhoudsgebied werkzaam zijn. 

Verder vervult hij een centrale rol op het technische vlak binnen het museum en is 

betrokken bij de educatie en rondleidingen. 

 De coördinator voor "documentatie en educatie" is verantwoordelijk voor het totale 

documentatiesysteem  samen met de secretaris. Hij is verantwoordelijk voor het 

digitaal fotografisch vastleggen van alle voorwerpen die in het museum te zien zijn of 

in voorraad liggen. Tevens stuurt hij de werkgroep educatie aan en is hij 

verantwoordelijk voor de planning van alle technieklessen. 

 De coördinator "huishoudelijke zaken" is verantwoordelijk voor de organisatie van de 

schoonmaak en voor de inkoop van gebruiks- en consumptieartikelen. Verder 

onderhoudt zij het contact met alle gastvrouwen/heren, plant het jaarrooster en 

onderhoudt het contact met alle vrijwilligers door middel van mails en post. 

 De coördinator " PR en sponsoring" is verantwoordelijk voor publicaties over het 

museum en het opbouwen van de vriendenkring. Het onderhouden van de 

sponsorcontacten behoort tevens tot zijn taak. 

 

Het museum telt naast het bestuur nog 25 vrijwilligers. Een groep die zich om niet inzet 

voor het reilen en zeilen van het museum. Hiertoe behoren de gastvrouwen/heren, de 

rondleiders, de leden van het technisch servicecentrum, de schrijvers op het gebied van 

de heemkunde en de ondersteuners op  het gebied van onderhoud, techniek, 

schoonmaak en huishoudelijke zaken. 

Een groot aantal vrijwilligers is veelvuldig in het museum aanwezig. Tijdens de 

openingstijden zijn er steeds minimaal twee vrijwilligers aanwezig. De overige 

vrijwilligers zijn op afroep beschikbaar. Tijdens de maanden dat er is over gehuisd, zijn 

velen bijna dagelijks aanwezig geweest. Het bestuur toont haar dankbaarheid voor al het 

werk dat door alle vrijwilligers wordt verzet, door jaarlijks een kleine attentie te 
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verstrekken. Verder verzorgt het bestuur enkele gezamenlijke bijeenkomsten,  

tussendoor onderhoudt ze ook allerlei persoonlijke contacten. 

 

6.2. Ambities voor de komende jaren 

Uitbreiding van het aantal vrijwilligers van 25 naar ongeveer 80 personen. Vooral het 

aantal gastvrouwen/heren, rondleiders en verzorgers technieklessen dient te worden 

vergroot om de taken voor een ieder behapbaar te houden. Het bestuur zoekt daarnaast 

een assistent voor de penningmeester  voor het ondersteunen bij de afhandeling van 

financiële zaken. 

 

Oliebollen tijdens de oudejaarsbijeenkomst 

 

Bovendien zal er actief gezocht worden naar fondsen en subsidies om extra in het 
museum te kunnen investeren, om de aantrekkelijkheid daarmee verder te vergroten.  
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7. Ontwikkelingsplan financiën en begroting 

 

7.1. Huidige situatie 

Het museum heeft vanaf 2003 tot en met 2012 zonder veel financiële lasten kunnen 

functioneren. Aan de vestiging in het pand van JeHaBe waren geen kosten verbonden en 

er werden door de eigenaar eveneens geen energiekosten in rekening gebracht. Het 

museum was daarbij ook niet vrij toegankelijk. Alleen door mond op mond reclame 

werden er op afspraak rondleidingen voor groepen gehouden; in de eerste jaren alleen 

door de oprichter Henk Joosten, later bijgestaan door enkele vrijwilligers. 

In de jaren na 2008 tot en met 2012 liep het bezoekersaantal geleidelijk op tot 600 per 

jaar. Er werd geen entreegeld gevraagd, maar een vrijwillige bijdrage was welkom. Met 

de verhuizing in het eerste deel van 2013 treedt er een duidelijke verandering op. Het 

nieuwe pand wordt gehuurd van de nieuwe eigenaar. Ook is voortaan het jaarlijks  

energieverbruik voor rekening van het stichtingsbestuur van het museum. Deze kosten 

moeten gedekt worden door de entreegelden en de opbrengsten van de technieklessen 

volgens een van te voren vastgesteld tarief. In de aanvangsfase ziet het er naar uit dat 

het geheel niet kostendekkend zal verlopen. 

 

7.2. Meerjarenbegroting 

Het bestuur heeft de ambitie om jaarlijks met een sluitende begroting te werken. Tot 

2012 is dat steeds gelukt op basis van inkomsten en uitgaven, zonder extra hulp van 

subsidies en dergelijke. De uitgaven waren minder dan de uitgaven waardoor een kleine 

reserve is opgebouwd. 

Bij de overgang naar de nieuwe locatie zijn extra kosten gemaakt. Het schilderwerk, 

interne aanpassingen, inrichting, aanpassing aan wanden, aanpassing van de gevel zullen 

ongeveer in totaal een bedrag van 7500 euro aan kosten met zich meebrengen. Het 

betreft hier een eenmalig bedrag dat niet uit de jaarlijkse inkomsten kan worden 

betaald. Het bestuur doet een beroep op meerdere instanties en fondsen om dekking te 

verkrijgen voor dit bedrag. Ter ondersteuning van de exploitatie voor de eerste jaren en 

restyling van de gevel zal het bestuur een beroep doen op de stichting Pro Neerkant. 

Voor het educatieve gedeelte voor  jong en oud en voor het toegankelijk maken van het 

museum voor minder validen, zal een beroep gedaan worden op het projectenfonds van 

de Rabobank. 
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De jaarlijks terugkerende kosten zijn de huur, de energiekosten en het klein onderhoud. 

In 2013 bedraagt de huur 9.600 euro (mei t/m december) en voor de daaropvolgende 

jaren moet op een huur van 14.400 euro per jaar worden gerekend. De energiekosten 

worden ingeschat op rond de 8000  euro per jaar. In totaal komt dat in 2013 neer op 

ruim 17.000 euro en komt na 2013 neer op een uitgave van ongeveer 22.500 euro per 

jaar aan vaste lasten. Daarnaast worden per bezoeker nog ongeveer 75 eurocent aan 

kosten gemaakt voor koffie/thee en versnapering. 

 

Antieke kassa 

 

De inkomsten worden bepaald door het aantal bezoekers. In 2012 bedroeg dit aantal 

zonder vaste openingstijden ongeveer 600. Voor 2013 is het aantal bezoekers ongewis 

gezien de sluiting voor een deel van het jaar tengevolge van de verhuizing. Voor 2014 

wordt het aantal ingeschat op ongeveer 1300. Na 2014 wordt jaarlijks gerekend op een 

groei van 10%  per jaar. Dat komt in 2017 neer op een bezoekersaantal van ongeveer 

1750. Voor entree rekent het museum 5 euro per persoon. Dat betekent voor 2014 op 

basis van de inschattingen een inkomsten van ongeveer 6500 euro oplopend in 2017 tot 

ongeveer 8750 euro. Voor 2013 wordt vooralsnog uitgegaan van een bezoekersaantal 

van rond de 600 gedurende de tweede helft van het jaar, oftewel een inkomsten aan 

entreegelden van 3000 euro. 

Het bestuur heeft de ambitie om een vriendenkring rond het museum op te bouwen. 

Deze groep krijgt extra faciliteiten aan geboden, zoals een vrije toegang voor het gezin, 

tegen een bijdrage van 23 euro per jaar. Gestreefd wordt naar een kring van 30 vrienden 

in 2013 en deze verder te groeien naar een vriendenaantal van ongeveer 120 in 2017. 



34 
 

Ook heeft het museum de ambitie om sponsoren aan te trekken. Vooral technische 

bedrijven en Instellingen zullen worden gevraagd de functie van het museum te 

ondersteunen. De ambitie is om in 2013 reeds 5 sponsors aan te trekken en dit aantal in 

de loop der jaren uit te breiden tot minimaal 10 sponsoren voor een bedrag van 250 

euro per jaar. Ook hier stelt het museum extra faciliteiten tegenover in overleg met de 

sponsor. In totaal komt dit voor 2013 neer op een inkomsten van 2000 euro oplopend 

tot ongeveer 5500 euro in 2017. 

Daarnaast wil het bestuur nog jaarlijks inkomen genereren uit het aanbieden van 

educatie op het gebied van techniek voor de schooljeugd in de regio. Voor de 

basisscholen wordt voor groep 6,7 en 8 een lesprogramma aangeboden van drie 

dagdelen per groep op jaarbasis tegen een vergoeding van 100 euro per dagdeel. Voor 

2013 wordt uitgegaan van een deelname van 6 scholen (50% van de basisscholen die in 

eerste aanleg worden benaderd) vanaf augustus. Dat komt neer op een vergoeding van 

2700 euro. In de jaren daarna wordt gestreefd naar een groeiende deelname tot 

ongeveer 15 basisscholen in 2017( 30% van de scholen), hetgeen in dat jaar neerkomt op 

een jaarlijkse vergoeding van ruim 14.000 euro. 

Dit levert in totaal voor de eerste jaren een negatief exploitatiesaldo op. Om dit tekort in 

de eerste jaren te kunnen dekken zal het bestuur een beroep doen op eenmalige 

bijdragen van founders, stichtingen en fondsen. 
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Meerjarenbegroting Stichting Techniek met een Ziel

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017

100 Entreegelden en technieklessen 5.700€                     13.350€                   16.710€                    20.136€                    22.285€                    

110 Subsidies 450€                         -€                              -€                               -€                               

120 Donateurs en sponsors 2.225€                     3.698€                     4.680€                      5.640€                      5.640€                      

130 Bijdrage founders 26.000€                   

140 Overige ontvangsten b.v. schenkingen 1.800€                     2.800€                     2.900€                      3.000€                      3.000€                      

Totaal Inkomsten 36.175€                   19.848€                   24.290€                    28.776€                    30.925€                    

Lasten 2013 2014 2015 2016 2017

200 Huisvesting (Huurlasten) 9.000€                     14.400€                   14.400€                    14.400€                    14.400€                    

210 Inrichting, installatie l ift en restyling gevel 11.000€                   540€                         540€                          540€                          540€                          

220 Uitbreiding en vernieuwing collectie -€                              -€                              -€                               1.250€                      2.500€                      

230 Nutsvoorzieningen/ eigenaarslasten/onderhoud 9.022€                     8.121€                     8.121€                      8.121€                      8.121€                      

240 Consumptiekosten (bezoekers)/ kosten technieklessen 844€                         1.974€                     2.467€                      2.970€                      3.286€                      

250 Organisatiekosten 1.472€                     722€                         722€                          722€                          722€                          

260 Heemkundekring 100€                         100€                         100€                          100€                          100€                          

Totaal lasten 31.438€                   25.857€                   26.350€                    28.103€                    29.670€                    

Exploitatieresultaat 4.737€                     6.009-€                     2.060-€                      673€                          1.255€                      
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8. Ontwikkelingsplan automatisering 

 

8.1. Huidige situatie 

Er is een PC, een laptop en scherm in het museum aanwezig. Het documentatiesysteem 

is digitaal beschikbaar. Er is een intern camerasysteem. 

 

8.2. Ambities komende jaren 

Opzetten en uitbreiden van een ict-netwerk voor kantoor en baliewerkzaamheden. 

Verbetering van het interne camerasysteem voor toezicht en beveiliging. 

Aanschaf van een digitaal bord ter ondersteuning van de technieklessen voor de 

schooljeugd. Uitbreiding en actueel houden van de website, ook wat betreft het 

multifunctionele karakter van het museum. 

 

9. Ontwikkelingsplan verzekeringen 

 

9.1. Huidige situatie 

Er is een brand en inboedelverzekering afgesloten. Het beveiligingsysteem is op afstand 

bestuurbaar. 

 

9.2. Ambitie komende jaren 

Te zijner tijd inschakeling van een externe beveiligingsdienst en uitbreiding beveiliging. 

De verzekering conform de groeiende bezittingen in het museum, blijven aanpassen en 

Betaalbaar houden. 

 

Inbraakbestendig!  
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Deel C: Activiteitenplannen 2013 op het gebied van collectie, publiek,educatie, 

multifunctionaliteit en bedrijfsvoering. 

 

Concept februari 2013 

 

 

Opbouw van de winkel na de verhuizing 

 

 

Inhoudsopgave: 

 

1. Activiteitenplan Collectie 

2. Activiteitenplan publiek 

3. Activiteitenplan educatie 

4. Activiteitenplan multifunctionaliteit 

5. Activiteitenplan huisvesting 

6. Activiteitenplan organisatie 

7. Activiteitenplan financiën 

8. Activiteitenplan automatisering 

9. Activiteitenplan verzekeringen  
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1. Activiteitenplan collectie 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 Regietafel (zendkant) zien te vinden elders Henk / Ad 

2 Opname camera tv zien te vinden elders Henk / Jan 

3 Beeldplaat fotocamera zien te vinden elders Jan / Ad 

4 Kleine centrale telefonie zien te vinden elders Henk / Ad 

5 Röntgenapparatuur zien te vinden elders Ad / Jos 

6 Kleine medische apparatuur zien te vinden elders  Jos / Ad 

7 
Extra lesmateriaal en demonstratiemodellen van vroeger zien 

te vinden elders, voor 1 juni 
Jan / Peter 

8 
Herstelwerkplaats onderdelen, tevens voor de hobbyruimte, 

zien te vinden elders 
Henk / Frits 

9 Technische bibliotheek aanvullen met eerste drukken Henk / Annelies 

10 Aanvullingen die verschil “toen” en “nu” accentueren Annie / Henk 

 

Lesmateriaal en jongensboeken van toen  
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2. Activiteitenplan Publiek 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 Van 600 naar 1200 bezoekers tussen maart en eind 

december 

Bestuur 

2 Basisschoolbezoek aan museum stimuleren vóór 1 juli Jan / Peter 

3 Streekarrangementen opzetten vóór 1 juli Harrie 

4 Vriendenkring voor museum opzetten met minimaal 40 leden 

vóór 1 juli 

Harrie / Henk 

5 Eerste thema tentoonstelling verzorgen vóór 1 juni Henk / Jan 

6 Uitleen van technische boeken opzetten Annelies 

7 Hobbyclubje voor reparatie en bouw van toestellen uit 

vroeger tijd opzetten 

Henk / Jule 

8 Hobbyruimte bij herstelwerkplaats inrichten Henk/Jan 

 

Ervaringen uitwisselen  
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3. Activiteitenplan educatie 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 Educatief programma opzetten en uitwerken vóór 1 april Peter / Jule / Ad 

2 Contacten met basisscholen leggen over educatief 

programma vóór 1 mei 

Henk / Jan / Ad 

3 Vrijwilligers educatief programma opleiden vóór 1 augustus Peter / Jule 

4 Digibord zien te verwerven vóór 1 augustus John / Ad 

5 Contact met energie coöperatie opbouwen vóór 1 april Henk / Ad 

6 Subsidie B-platform aanvragen vóór 1 april Ad / John 

7 Contact met reeds bestaande educatieve projecten leggen Jan / Peter 

8 Publiciteit verzorgen over educatieaanpak vóór 1 mei Harrie / Jan 

   

 

Leermeester en gezel, jong geleerd oud gedaan  
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4. Activiteitenplan multifunctionaliteit 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 Inrichten ruilkast en laten functioneren vóór 1 juni Annelies / Nel 

2 Uitlenen via bibliotheek vanaf 1 juni Nel / Ruud 

3 Opzetten techniek service center vanaf 1 juni Henk / Frits 

4 Opzet klussendienst voor ouderen Henk / Frits 

5 Organisatie gastvrouw/heer en inwerken vóór 1 juni Annie / Henk 

6 Contacten met instellingen leggen voor diensten aanbieden 

via het museum 

Ad / Henk 

 

gereedschap  
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5. Activiteitenplan Huisvesting 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 Kleine interne aanpassingen in het gebouw regelen Henk / Jan 

2 Verhuizen naar nieuwe pand vóór 1 mei Henk / Jan 

3 Inrichten nieuwe pand vóór 1 mei Henk / Jan / Annie 

4 Aanpassen gevel vóór 1 juni Henk / John 

5 Verwerven en installeren lift Henk / John 

6 Contact onderhouden met de vrijwillige verhuizers Henk / Jan / Annie 

7 Opening museum dorpstraat 23 op 4 juni Jan / Ad / Henk 

8 Inwerken rondleiders vóór 1 mei Henk / Jan 

9 Vrijwilligers dag op 16 maart inhoud geven Henk / Annie / John 

 

 

 

Vroegere bovenverdieping museum boven winkelpand JeHaBe  
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6. Activiteitenplan organisatie 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 Voorbereiden bestuursvergaderingen Ad / Annelies 

2 Contact met alle vrijwilligers Henk / Annie 

3 Organisatie bijeenkomst voor vrijwilligers als dank voor inzet 

verhuizing vóór 1 juni 

Henk / Jan / Annie 

4 Jaarroosters opstellen voor gastvrouw/heer en rondleiders 

op openingsdagen vóór 1 mei 

Annie / Peter 

5 Opzetten schoonmaak en huishoudelijke dienst vóór 1 april Annie 

6 Aanvraag museum-status vóór 1 april Ad / John 

7 Aanvraag ANBI-status vóór 1 maart John / Ad 

8 Uitbreiden van 25 naar 40 vrijwilligers vóór 1 mei Henk / Annie / Jan 

9 Inkoop huishoudelijke zaken regelen en bijhouden Annie 

10 Overleg met alle coördinatoren individueel onderhouden Ad 

 

Al vriend van het museum?  



44 
 

7. Activiteitenplan financiën 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 Subsidie pro neerkant aanvragen vóór 15 februari John / Ad 

2 Bijdrage projectenfonds aanvragen vóór 1 maart John / Ad 

3 Sponsors vastleggen vóór 1 juni Harrie / John 

4 Founders vastleggen vóór 1 mei John / Ad 

5 Exploitatie 2013 en begroting 2014 opstellen John 

6 Inkomsten bezoekers bijhouden Annie / John 

7 Educatieve gelden innen Jan / John 

8 Vriendenkring gelden innen  Harrie / John 

 

 

Verdwenen panden in het dorp  
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8. Activiteitenplan automatisering 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 ICT-netwerk aanleggen Henk 

2 Aanschaffen PC voor baliewerkzaamheden vóór 1 mei Henk 

3 Aanschaffen elektronische kassa voor op de balie Henk 

4 Uitbreiden website vóór 1 juni Jan 

5 Instructie digitaal bord voor vrijwilligers vóór 1 augustus Peter 

6 Weergave regelen voor dvd’s heemkundekring en museum Henk / John V 

 

 

Voor elk wat wils   
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9. Activiteitenplan Verzekeringen 

 

 Omschrijving actie Verantwoordelijk 

1 Verzekering aanpassen aan nieuwe situatie vóór 1 juni Henk 

2 Beveiliging regelen vóór 1 juni Henk 

 

Onbreekbaar glas! 


