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Jaarverslag en beleidsplan S0ch0ng Oud Mon7oort

Voor u ligt het jaarverslag over het eerste boekjaar, het beleidsplan 2021 – 2022 en het ﬁnancieel
jaarverslag inclusief begro=ng. Het eerste boekjaar van de s=ch=ng loopt van 12 april 2019
(oprich=ngsdatum) tot en met 31 december 2020. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18
maart 2021

De organisa0e
In de kelder van het Huis van MonHoort (het voormalige Stadskantoor) bevindt zich een collec=e
historische voorwerpen en geschriLen over de geschiedenis van MonHoort. Tot 2019 werd deze
beheerd door enkele vrijwilligers. Zij hadden de wens om de geschiedenis van de stad MonHoort te
beschrijven en te tonen, maar in de kelder is dat nauwelijks mogelijk. Daarom werd begin 2019
besloten om meer vrijwilligers te werven en om een s=ch=ng op te richten. Dit kreeg gestalte in de
oprich=ng van de S=ch=ng Oud MonHoort (SOM) op 12 april 2019.
Doelstelling van de s0ch0ng
De statuten verwoorden in art. 2 de doelstelling van de s%ch%ng. Kort samengevat luidt deze als
volgt:
- De geschiedenis van de stad Mon/oort vastleggen in beeld, tekst, geluid en historische
voorwerpen;
- Het verzamelen, beheren en conserveren van het Mon/oorts erfgoed;
- Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de stad Mon/oort en haar bewoners;
- Het betrekken van de inwoners bij de geschiedenis;
- Het tonen van de collec%e en het vertellen van de verhalen die met de geschiedenis te maken
hebben;
- Het bieden van ruimte aan andere organisa%es om vanuit hun perspec%ef de geschiedenis van
aspecten van Mon/oort te tonen.
NB. De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen andere vergoedingen dan een vergoeding
voor de daadwerkelijk gemaakte kosten binnen de doelstelling van de s%ch%ng. Beslissingen van
ﬁnanciële aard, zoals aankopen, worden conform art. 4 lid 8 en 9 genomen met instemming van
minimaal twee bestuursleden.
Het bestuur
Het huidige bestuur van de s%ch%ng bestaat uit de volgende personen:
Voorziaer:
Lex van Wijk
Secretaris:
Erik Vergeer
Penningmeester:
Peter Gruters
Lid:
Peter Versloot
Lid:
Charloae Kling
Erik Vergeer heee in mei 2020 Kees Bazuine opgevolgd als secretaris.
De werkgroepen
Naast het bestuur func%oneren er zes werkgroepen:
1. Beheer collec%e: deze groep houdt zich o.a. bezig met de inventarisa%e;
2. De winkelgroep: gastvrouwen en -heren die het Stadsmuseum plus TIP bemensen;
3. Inrich%ng: deze groep houdt zich bezig met het inrichten van de exposi%es en de vitrine in het Huis
van Mon/oort;
4. PR en werving;
5. ICT;
6. Open Monumentendag.
Vrijwilligers & Vrienden
Eind 2020 beschikt de s%ch%ng over 25 vrijwilligers en over ca. 35 vrienden. Het vrijwilligersbestand
kende de afgelopen twee jaar weinig verloop.

Jaarverslag 2019 – 2020
In dit gedeelte van het document vindt u een overzicht van de ac=viteiten die hebben plaatsgevonden
in 2019 en 2020. NB. Door de coronapandemie verliep een deel van de ac=viteiten anders dan
gepland.

Ac0viteiten in 2019
In april 2019 waren er %en vrijwilligers ac%ef. De belangrijkste ac%viteiten waren:
• Het inventariseren van de collec%e in het depot. Het depot is te vinden in de kelder van het Huis
van Mon/oort;
• Het bekend maken van de plannen van de s%ch%ng en het tonen van delen van de collec%e %jdens
de Lentemarkt en de Jaarmarkt, beide in Mon/oort;
• Het lobbyen om een eigen ruimte te kunnen verkrijgen om de doelstellingen van de s%ch%ng te
kunnen verwezenlijken;
• Het inrichten van de twee vitrines in het Huis van Mon/oort om zo historische voorwerpen uit de
collec%e te kunnen laten zien.

Ac0viteiten in 2019/2020
Sinds februari 2020 heeL de s=ch=ng, dankzij een gulle en maatschappelijk betrokken ondernemer, de
beschikking over het pand aan de Keizerstraat 25. Na een grotendeels eigenhandige verbouwing, met
materiële hulp van bedrijven, winkeliers en bewoners, kon op 6 juni 2020 Stadsmuseum De Knoperij
worden geopend. Hierdoor verschoven de ac=viteiten veel meer naar de openbaarheid en mede
daardoor konden we als s=ch=ng meer ondernemen.

Stadsmuseum De Knoperij & het Toeris0sch Informa0e Punt (TIP)
Sinds begin 2020 is stadsmuseum De Knoperij de blikvanger van de s%ch%ng. De voormalige
120 m2 winkelruimte func%oneert niet alleen als museum, maar ook als TIP. Hiermee willen
we als de SOM een brede, maatschappelijke func%e verwerven en bijdragen aan de
toeris%sche aantrekkelijkheid van Mon/oort.
Stadsmuseum De Knoperij
Het museum was dit jaar geopend van week 23 t/m week 50 (m.u.v. van de weken 45 en 46). In deze
weken bezochten 1037 bezoekers De Knoperij (zie verder bijlage 1 en 2).
In het museum is ruimte voor:
A. Exposi%es over (deelthema’s van) de geschiedenis van Mon/oort;
B. Een %en meter lange %jdlijn met een wandschildering van de ‘skyline van Mon/oort’ in de 17e
eeuw;
C. Een exposi%edeel voor gasten, zoals lokale kunstenaars, lokale verenigingen en regionale
organisa%es;
D. Een audio-visuele ruimte waar bezoekers een relevante ﬁlm of diapresenta%e kunnen bekijken;
E. Een ambachtenhoek (vijf panelen) waar ambachten worden getoond die een (belangrijke) rol
speelden in de geschiedenis van Mon/oort;
F. Een museumwinkeltje met boeken over Mon/oort en streekproducten;
G. Een ontmoe%ngs- en leestafel;
H. Het Toeris%sch Informa%e Punt (TIP) .
Het Toeris%sch Informa%e Punt (TIP)
Iedereen die wat over Mon/oort en haar omgeving wil weten, kan terecht bij het TIP. De vrijwilligers
van de s%ch%ng vertellen het verhaal van Mon/oort, maar wijzen bezoekers ook de weg. Daarnaast
kan men bij het TIP terecht voor wandel- en ﬁetsroutes en voor informa%e over
overnach%ngsmogelijkheden en bezienswaardigheden in Mon/oort en haar directe omgeving.

Het beheer van de collec0e

Met de gemeente MonHoort is een bruikleenovereenkomst afgesloten betreﬀende de collec=e zoals
die zich op 01-01-2019 in de kelder bevond. De s=ch=ng heeL het op zich genomen om de collec=e te
inventariseren, omdat er op dat moment geen compleet overzicht van de huidige collec=e bestond. De
s=ch=ng meldt jaarlijks aan de gemeente de huidige stand van zaken met betrekking tot de
inventarisa=e. Zie voor de stand van zaken eind 2020 bijlage 3.
De collec%e van de gemeente Mon/oort bevindt zich in het depot in de kelder van het Huis van
Mon/oort. Zij bestaat uit:
• Voorwerpen;
• Boeken;
• Foto’s;
• Tijdschrieen;
• Kranten(ar%kelen);
• Documenten anders dan hierboven bedoeld (bijv. Oorkonden);
• Kaarten;
• Tekeningen, gravures en schilderijen;
• Moderne informa%edragers.
In 2020 zijn nieuwe stellingen en opbergdozen aangeschae om de collec%e overzichtelijk op te
kunnen bergen. Daarnaast zijn er werkplekken ingericht om de collec%e te kunnen inventariseren, te
kunnen digitaliseren en te kunnen fotograferen. Ook kan men in de kelder de collec%e bestuderen en
kunnen er kleine repara%es plaatsvinden.
Schenkingen & bruiklenen
Doordat de SOM aan naamsbekendheid heee gewonnen, weten de mensen ons ook te vinden voor
schenkingen en/of bruiklenen. Daarom hebben we hier als SOM beleid op ontwikkeld: Een object
moet een herleidbare rela%e hebben met Mon/oort en haar inwoners en/of passen binnen een voor
Mon/oort relevant thema en/of van educa%e waarde zijn. De objecten worden aangenomen door de
vrijwilligers die op dat moment dienst hebben in het Stadsmuseum. Zij maken een
schenkingsformulier op en enkele bestuursleden beoordelen later of het object aan de criteria
voldoet. Zo ja, dan wordt het object - met vermelding van de schenker - opgenomen in de collec%e.

Publiciteit
De afgelopen twee jaar hebben we op vele verschillende manieren geprobeerd om de
naamsbekendheid van de SOM en De Knoperij te vergroten. Dit hebben we op de volgende manieren
gedaan:
A. We zijn de website www.oudmon/oort.nl gestart. Hierop kunnen geïnteresseerden
informa%e over de s%ch%ng vinden.
B. Minimaal elke twee maanden versturen we een elektronische nieuwsbrief. Eind 2020 hadden we
175 abonnees. Daarnaast kan iedereen de nieuwsbrief lezen op de website.
C. Er zijn in 2020 twee geschiedkundige ar%kelen in ‘Heem%jdinghen’, het kwartaalblad van de
S%chts- Hollandse Historische Vereniging (SHHV), verschenen. Deze zijn geschreven door
vrijwilligers van de SOM en gepubliceerd in respec%evelijk juni en september 2020.
D. De s%ch%ng probeert regelma%g met nieuws in de plaatselijke bladen te verschijnen. Dit verloopt
tot nu toe vrij succesvol. Daarnaast hebben ook Radio Stad Mon/oort en RTV Utrecht aandacht
besteed aan de SOM en/of De Knoperij.
E. De s%ch%ng heee geen eigen Facebookpagina, maar heee ondanks dat afgelopen jaar wel de
inwoners van Mon/oort kunnen bereiken via oproepen op de Facebookpagina “Je bent
Mon/oortenaar als….”.
F. Er was bij diverse organisa%es en bedrijven behoeee aan een ﬂyer van De Knoperij. Deze is
verspreid onder restaurants, terrassen, B&B’s en de omliggende TIP’s en VVV-kantoren.
G. Om De Knoperij ook onder de aandacht van de jeugd te brengen, heee de SOM in de zomer van
2020 een LEGO-wedstrijd en in de winter van 2020 – 2021 een kleurwedstrijd georganiseerd.

Samenwerking

Afgelopen jaar heee de s%ch%ng met tal van organisa%es, verenigingen en s%ch%ngen
samenwerkingscontacten gelegd en/of afspraken gemaakt. Zo werkt de s%ch%ng o.a. samen met de
Winkeliersvereniging Mon/oort, Bedrijvenvereniging Mon/oort, Cultureel Mon/oort, de S%ch%ng
Open Monumentendag, De S%chts-Hollandse Historische Vereniging, de Vereniging Oud Linschoten
(VOL), ZijAc%ef, Wanda Wandelt, het Gilde van stadsgidsen, de Jumbo, de IJsclub Mon/oort, Project
Stadspark Mon/oort, Utrecht Al%jd en Landschap Erfgoed Utrecht.
Dit heee de afgelopen twee jaar o.a. het volgende opgeleverd:
A. De VOL en de SOM richten nu allebei een van de vitrines in in het Huis van Mon/oort. Beide
organisa%es nemen één vitrine voor hun rekening, maar bepalen in een gezamenlijk overleg de
thema’s en de wisselmomenten;
B. In samenwerking met ZijAc%ef en Wanda Wandelt is een speciale ‘vrouwenwandeling’ ontwikkeld;
C. In samenwerking met Cultureel Mon/oort is een Oud-Mon/oort avond georganiseerd;
D. In samenwerking met de Jumbo in Mon/oort is een boek over de geschiedenis van Mon/oort
uitgegeven waarvoor mensen bij hun boodschappen fotos%ckers konden sparen.

Kenniscentrum
De s%ch%ng wil graag func%oneren als kenniscentrum. In de afgelopen periode hebben hier op de
volgende manieren aan gewerkt:
A. Onze vrijwilligers hebben hun kennis vergroot door het inventariseren van voorwerpen, het
catalogiseren van boeken en het inrichten van exposi%es in De Knoperij;
B. De s%ch%ng beschikt over een bescheiden historische bibliotheek van ruim 250 boeken;
C. Door het organiseren van thema-exposi%es heee de s%ch%ng informa%e en kennis aan de
samenleving gegeven, maar andersom ook kennis en informa%e opgedaan vanuit de samenleving.
Dat dit zijn vruchten heee afgeworpen, blijkt uit het feit dat mensen met vragen over de geschiedenis
van Mon/oort ons weten te vinden en uit de publica%es die zijn verschenen in het blad van de SHHV.

Administra0e
Als s%ch%ng voeren we een administra%e ten behoeve van de gegevens van onze vrijwilligers en
vrienden, de collec%e, de schenkingen en bruiklenen, de registra%e van objecten en het
voorraadbeheer van De Knoperij. Daarnaast houden we natuurlijk onze ﬁnanciën goed bij (zie
hiervoor het ﬁnancieel jaarverslag) en hebben we een handleiding gemaakt voor onze vrijwilligers
met alle ins en outs van De Knoperij.

Beleidsplan 2021 - 2022
In dit beleidsplan vindt u onze plannen die wij de komende twee jaar hopen te realiseren. Sommige
plannen zijn echter met een slag om de arm, omdat het niet te voorspellen is hoe de coronapandemie
zal gaan verlopen.

De organisa0e
A. De SOM wil aan het eind van 2022 minimaal 35 vrijwilligers in het bestand hebben;
B. De SOM wil aan het eind van 2022 minimaal 50 Vrienden hebben;
C. De SOM wil de komende twee jaar ideeën ontwikkelen om sponsoren aan zich te binden om zo
verzekerd te zijn van een stabiele en brede ﬁnanciële basis.

Stadsmuseum De Knoperij & het Toeris0sch Informa0e Punt (TIP)
Stadsmuseum De Knoperij
A. Als we voldoende vrijwilligers hebben en er voldoende interesse is vanuit het publiek, wil de
s%ch%ng de huidige openings%jden – woensdag van 13.00 – 16.00 uur, vrijdag van 10.00 – 16.00
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur – uitbreiden door bijvoorbeeld op donderdag- en/of
dinsdagmiddag open te gaan.
B. De s%ch%ng hoopt in 2021 minimaal 1250 bezoekers en in 2022 minimaal 1500 bezoekers te
trekken.
C. De s%ch%ng streee ernaar De Knoperij laagdrempelig te houden door onder andere, zolang het
ﬁnancieel kan, geen entreegeld te heﬀen en door gebruik te maken van de etalageruimte van het
pand.
D. De komende twee jaar wil de s%ch%ng in zowel haar exposi%edeel “Mon/oort Toen” als haar
exposi%e deel “Mon/oort Nu” verschillende exposi%es laten zien. Voor beide gedeelten is een
planning voor ca. één jaar vooruit gemaakt. Met deze planning kan de s%ch%ng ﬂexibel inspelen op de actualiteit. Voor het komende jaar ziet het exposi%ebeleid er als volgt uit:
• Zowel het exposi%edeel “Mon/oort Toen” als het exposi%edeel “Mon/oort Nu” wisselt
vier keer per jaar, maar niet op hetzelfde moment.
• Rond Bevrijdingsdag en Open Monumentendag zal een kleine exposi%e rond deze thema’s
worden ingericht.
• Het exposi%edeel “Mon/oort Toen” zal worden gevuld met de exposi%es “Winter”, “De
Knoperij gaat Nuts” en “Langs de IJssel” en met een exposi%e over de zorg.
• Het exposi%edeel “Mon/oort Nu” zal worden gevuld door de S%ch%ng Oude Hollandse
Waterlinie, Het Knopenbad, Mon/oortse kunstenaars en Project Stadspark Mon/oort.
In de tweede hele van 2021 evalueren we dit beleid en zullen we het jaar 2022 wat betree de
exposi%es verder invullen. In elk geval zal in 2022 aandacht zijn voor het 350-jarige bestaan van
de Oude Hollandse Waterlinie.
E. De s%ch%ng hoopt de komende twee jaar zowel veel mensen uit Mon/oort als van buiten te
kunnen en mogen begroeten aan de ontmoe%ngs- en leestafel. Hier kunnen dan de verhalen over
vroeger en nu en de kennis gedeeld worden.
F. De SOM streee ernaar om in de loop van de komende twee jaar een “knopendraaiersbank” neer te
kunnen zeaen in De Knoperij. Hierop wil de s%ch%ng demonstra%es knopendraaien geven. Daarnaast
wil ze onderzoeken of het mogelijk is om bezoekers zelf een knoop te kunnen laten draaien.
Het Toeris%sch Informa%e Punt (TIP)
De komende twee jaar wil de SOM in de De Knoperij onderdak blijven bieden aan het TIP. De s%ch%ng
wil het boeken van stadswandelingen, themawandelingen, ﬁetstochten en arrangementen faciliteren.
Daarnaast is het de bedoeling dat De Knoperij gaat func%oneren als start- en/of eindpunt van en voor
diverse ac%viteiten en tochten.

Het beheer van de collec0e
Het doel van de s%ch%ng is om de collec%e eind 2022 volledig te hebben geïnventariseerd. Daarnaast
wil de s%ch%ng de komende periode starten met het digitaliseren van de collec%e. Om hiermee te
kunnen starten, wil de SOM de volgende stappen ondernemen:

• De s%ch%ng gaat op zoek naar een oﬃcieel registra%esysteem dat het digitaal en online
toegankelijk maken van de collec%e ondersteunt;
• De s%ch%ng gaat onderzoek doen naar beeldrecht en privacywetgeving;
• De s%ch%ng wil een begin maken met vastleggen van rechten;
• De s%ch%ng wil een begin maken met het online zichtbaar en doorzoekbaar maken van
gefotografeerde en beschreven voorwerpen; het fotomateriaal en de gedrukte teksten.
Het doel is om de gedrukte teksten uiteindelijk ook op trefwoord doorzoekbaar te maken.

Publiciteit
De komende periode wil de s%ch%ng haar naamsbekendheid en die van De Knoperij vergroten. Dat
zal zij doen op de volgende manieren:
• Minimaal elke twee maanden wordt een digitale nieuwsbrief uitgegeven;
• Er wordt geprobeerd om maandelijks in minimaal één van de plaatselijke en/of regionale bladen te
staan;
• Het doel is om jaarlijks minimaal één publica%e te kunnen verzorgen in Heem%jdinghen of een
vergelijkbaar blad;
• In de zomer van 2021 en 2022 wil de s%ch%ng een jeugdac%viteit organiseren om De Knoperij
onder de aandacht van de jeugd/jongeren te brengen.
• De s%ch%ng zal een kraam bemensen op de plaatselijke Lente- en jaarmarkt.

Samenwerking
De komende twee jaar wil de SOM de contacten die ze heee gelegd, onderhouden en open staan
voor nieuwe samenwerkingsverbanden. De s%ch%ng wil blijven samenwerken en hoopt de komende
twee jaar verschillende ac%viteiten met de partners te kunnen organiseren, waaronder de OudMon/oort avond in samenwerking met Cultureel Mon/oort, de stadswandelingen in samenwerking
met het Gilde van stadsgidsen en de Open Monumentendag in samenwerking de VOL en de
landelijke organisa%e Open Monumentendag.

Kenniscentrum
Ook in 2021 en 2022 toont de s%ch%ng haar kennis over de geschiedenis van Mon/oort. Dit doet zij
door middel van exposi%es, stadswandelingen, rondleidingen, lezingen en ar%kelen. Daarnaast hoopt
de SOM ook de komende twee jaar mensen met vragen over de geschiedenis van Mon/oort te
kunnen helpen. Tot slot wil de s%ch%ng haar eigen kennis in deze jaren vergroten door onder andere
haar historische bibliotheek uit te breiden door middel van aankopen en/of schenkingen.

Administra0e
De komende twee jaar wil de SOM haar administra%e naar aanleiding van de ervaringen in de prak%jk
en naar aanleiding van de ervaringen van vrijwilligers aanpassen en verbeteren.

Financieel jaarverslag 2019 - 2020

