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Jaarverslag Stichting Oud Montfoort 2021
Algemeen
De Stichting Oud Montfoort (SOM) is opgericht op 12 april 2019
Het postadres is Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Bezoekadres: Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort
w w w. o u d m o n t f o o r t . n l / i n f o @ o u d m o n t f o o r t . n l
KvK nr.: 74566369 /RSIN

:859950918

Rekeningnummer: NL70 RABO 0341 5659 62

Bestuurssamenstelling
Vo o r z i t t e r :
Secretaris:

Lex van Wijk
Erik Vergeer

Penningmeester:

Peter Gruters

Lid:

P e t e r Ve r s l o o t

Lid:

Va c a t u r e

Over SOM

Aanleiding tot oprichting
In de kelder van het Stadskantoor bevindt zich een collectie historische voorwerpen en
geschriften, die t/m het jaar 2018 beheerd werd door slechts enkele vrijwilligers. In September
2018 \A/erd een oproep gedaan voor meer vrijwilligers en in januari 2019 werd besloten om een
rechtspersoon te vormen. De Stichting Oud Montfoort (SOM) werd op 12 april 2019 opgericht.
Als rechtspersoon kon met de gemeente Montfoort een bruikleenovereenkomst afgesloten
worden, betreffende de collectie zoals die zich op 1-1-2019 in de kelder bevond. Op dat moment
bestond er geen compleet overzicht en heeft de stichting op zich genomen om de gehele collectie
te inventariseren.

Doelstelling van de Stichting
De statuten verwoorden in art. 2de doelstelling van de Stichting. Kort samengevat:
de geschiedenis van de stad Montfoort vastleggen in beeld, tekst, geiuid en historische
voorwerpen;

het verzamelen, beheren, conserveren en het doen van onderzoek naar de geschiedenis
van de stad Montfoort en haar bewoners;

het betrekken van de inwoners en organisaties bij de geschiedenis;
het tonen van de collectie en het vertellen van de verhalen die met de geschiedenis te
maken hebben.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen andere vergoedingen dan een vergoeding
voor werkelijk gemaakte kosten binnen de doelstelling van de Stichting. Een of twee maal per jaar
ontvangen de vrijwilligers een attentie voor hun inzet. Er is ook een lief-en-leed pot.

Beslissingen van financiele aard, zoals aankopen, worden conform art. 4lid 8en 9, genomen met
instemming van minimaai twee bestuursleden. In het in 2021 aangenomen ‘Bestuursreglemenf
zijn hier nadere regeis voor bepaald.
Het bestuur kwam in 2021 negenmaal bij elkaar. In juni 2021 zegde bestuurslid Charlotte Kling
haar lidmaatschap op wegens drukke werkzaamheden en interne studie. De laatste vier maanden
van 2021 liep een jonge vrijwilligster als aspirant-bestuurslid mee. Dit leidde niet tot een
definitieve bestuursbenoeming.
In 2021 werden de Statuten getoetst op de WBTR en op enkele onderdeten aangepast middels
een Bestuursreglement (vastgesteld op 22-07-2021)
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Doelgroepen
De Stichting beoogt de geschiedenis van de stad Montfoort zichtbaar en beleefbaar te maken
voor de inwoners van de gemeente, bezoekers, toeristen en andere geinteresseerden. De
Stichting biedt de mogeiijkheid tot bestudering van de geschiedenis van Montfoort en biedt een
boeiende plek om vrijwilligerswerk te doen. De stichting staat ook open voor middelbare-schoolleerlingen die een maatschappelijke stage willen doen.

Werkgroepen
Naast het bestuur, functioneren er negen werkgroepen.
1. Beheer collectie (voortgang inventarisatie);
2. De ‘winkelgroep: gastvrouwen en -heren die het Stadsmuseum plus TIP bemensen;
3. Inrichten exposities, etalage en vitrine stadskantoor;
4. PR en werving;
5. ICT (website, mailadressen, hardware);
6. Open Monumentendag;
7. De Werkgroep Onderzoek (gestart in 2021);
8. De Werkgroep Kleding en Textiel (gestart in 2021);
9. De Stadsgidsen (komen in 2022 over van Seniorenvereniging Het Knooppunt naar de
Stichting Oud Montfoort
Activiteiten

De stichting heeft sinds februari 2020 de beschikking over het pand Keizerstraat 25. In 2021 kon
De Knoperij vanwege de lockdown pas weer in juni open en moest voor de tweede lockdown
halverwege december weer dicht. Effectief is De Knoperij in 2021 slechts 27 weken open
geweest.
In de hal van het stadskantoor (Huis van Montfoort) verzorgde SOM twee vitrines met wisselende
historische onderwerpen. Nadat De Knoperij geopend werd en goed bleek te functioneren, werd
op verzoek van de Vereniging Oud Linschoten (VOL) een vitrine aan VOL ter beschikking gesteid
en de andere voor SOM behouden. In gezamenlijk overleg worden de thema’s bepaald en de
inhoud gewisseld.
Het beheer van de collectie

In de kelder van het Huis van Montfoort (stadskantoor) bevindt zich het Depot. Hierin staan staat
de collectie opgeslagen en hier wordt gewerkt aan de inventarisering van de collectie, de
digitalisering en het fotograferen van e.e.a. De collectie bestaat uit voorwerpen, boeken, kranten,

tijdschriften, foto’s, kaarten en andere afbeeldingen en enkele moderne informatiedragers zoais
DVD’s. Door de opening van De Knoperij is de uitbreiding van de collectie enigszins in een
stroomversneiling geraakt, met name doordat de Stichting nu vrijwel wekelijks nieuwe
schenkingen krijgt aangeboden. Per december 2021 beschouwen we de inventarisatie van de

objecten als afgerond, idem voor de aanwezige boeken. Wat er nu nog bij komt zijn nieuwe
schenkingen en incidenteel aankopen.
Het uitbreiden van de collectie moet met zaken te maken hebben met of een herleidbare relatie

met Montfoort en haar inwoners of passen binnen voor Montfoort relevante thema’s en/of van
educatieve waarde zijn.
De inventarisatie van fotomateriaal is redelijk op dreef, maar nog lang niet afgerond. De

inventarisatie van de schriftelijke bronnen (artikelen, documenten e.d.) is nog niet echt begonnen,
met name omdat dan tegelijk de inhoud gescand zou moeten worden en doorzoekbaar gemaakt
(OCR-techniek).
Het depot biedt enkele werkplekken inclusief PC, voor inventarisaties, studie, maar ook voor
reparaties.
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Publicaties en PR
A.

In principe twee maandelijks, maar soms vaker, verschijnt er een elektronische Nieuwsbrief.
Hiervoor is een adressenbestand opgebouwd. Dit bestand wordt geleidelijk uitgebouwd. Het
aantal abonnees is 200 {dec. 2021). In 2021 verschenen de Nieuwsbrieven 12 t/m 16.

B.

C.
D.

E.

www.oudmontfoort.nl is de website van de stichting. Ook hierop publiceert de stichting haar
nieuwsbrieven, maar ook artikelen die in de plaatselijke pers verschenen en andere zaken die
verplicht (statuten, beleidsplan e.d.) of wenselijk zijn.
Tot nu toe verschenen er twee geschiedkundige artikelen in ‘Heemtijdinghen’, het
kwartaalblad van de SHHV, van de hand van vrijwilligers van de stichting (2020).
Regelmatig probeert de stichting met nieuws in de plaatselijke bladen te verschijnen. Dit
verloopt tot nu toe vrij succesvol.
De stichting heeft zich nog niet gewaagd op het pad van de Sociale Media, maar maakt voor
oproepen en mededelingen incidenteel wel gebruik van Facebook.

De Knoperij
A. De openingstijden in 2021 waren: woensdagmiddag (13-16 uur), vrijdag en zaterdag (10-16

B.
C.

D.

E.

uur). Zowel in 2020 als in 2021 bezochten ruim 1000 bezoekers De Knoperij. In beide jaren
was De Knoperij i.v.m. de coronabeperkingen slechts ca. 26 weken open
Bind 2021 beschikt de stichting over 27 vrijwilligers. In 2021 was er een beperkt verloop: drie
door vertrek en vijf nieuwe aanmeldingen.
Toegang tot De Knoperij wordt laagdrempelig gehouden. Er wordt geen entree geheven en er
wordt geprobeerd om aantrekkelijk exposities te tonen. De locatie met veel etalageruimte
werkt daaraan mee. Deze exposities wisselen regelmatig, maar niet tegelijk. Rond 4-5 mei en
Open Monumentendag worden er korte specifieke exposities gepland.
Niet helemaa! onverwacht functioneert De Knoperij ook als ontvangstadres van oude
voorwerpen, boeken, foto’s e.d. van (oud-)inwoners die zo een nuttige bestemming vinden
voorfamiliestukken of verzamelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
schenkingen, permanente bruiklenen en toekomstige bruiklenen. Hiervan worden aparte
administraties bijgehouden.
De gemiddelde bezoeker is wat ouder en komt vaak herinneringen ophalen. De stichting vindt
het belangrijk om ook de jeugd te betrekken bij de geschiedenis van Montfoort. In de zomers
van 2020 en 2021 waren er een LEGO-wedstrijden rond historische gebouwen. In de winter
van 2021 werd er een kleurwedstrijd georganiseerd. In de zomer van 2021 was er ook een
dagdeel waar kinderen van de BSO verkleed een verhaal uit de geschiedenis van Montfoort

na konden spelen. Bij dergelijke activiteiten is er een duidelijke toename van het aantal
jeugdige bezoekers.
F. In 2021 was er ten gevolge van de COVID 19 pandemie (corona) beperkte mogelijkheden om
stadswandelingen aan te bieden. De Herman de Manmaand gaf aanleiding voor
arrangementen met een combinatie van stadswandeling en lunch.

De Knoperij als expositieruimte
De Knoperij heeft, naast de vaste tijdlijn met muurschildering en een overzicht van 1000 jaar
geschiedenis van Montfoort, twee gedeelten waar geexposeerd kan worden: het deel ’Montfoort
toen’ en het deel ‘Montfoort nu’. Voor beiden delen wordt een half tot een heel jaar vooruit
gepland en tegelijk wordt geprobeerd om flexibel te zijn om in te kunnen spelen op actuele zaken.
M o n t f o o r t To e n

In 2021 toonden we vijf verschillende thema’s: Winter, de opkomst van de Nutsbedrijven in

Montfoort (begin 20® eeuw). In de zomer lieten we de bedrijvigheid zien die op, in en aan de IJssel
plaats vindt. In September de Open MonumentenDag en de laatste expositie van het jaar heette
‘Van Top tot Teen’ en zette de ambachten kapper, klompenmaker en schoenmaker in de
schijnwerpers. In de zomer van 2021 is het expositiebeleid geevalueerd en is besloten om de
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(hoofd)exposities langer te laten lopen (4 i.p.v. 3maanden) omdat de voorbereidingen en het
Inrichten toch wel veel tijd vragen van een beperkte groep vrijwilligers.
Montfoort Nu

De volgende gasten mochten we verwelkomen in 2021: Het Knopenbad dat 60 jaar bestond, de
Montfoortse landschapsschilder Maas van Vliet, de kunstenaars van het Montfoorts Kunstenaars

Cotlectief (MKC) en Theaterkoor Marcello dat zijn 25-jarig jubileum vierde met een bijzonder
vormgegeven tentoonstelling.
Het depot
Het depot in de kelder van het Huis van Montfoort en is ca. 70 m2 groot. Sinds sep/okt 2018

wordt hier gewerkt aan het inventariseren van de coliectie. Alle voorwerpen gaan door de handen
en worden beoordeeld op relevantie voor de coliectie, worden beschreven, genummerd en
gefotografeerd. Vooralsnog wordt deze inventarisatie in Excel gedaan. Eind 2021 is het systeem
‘Collectiebank’ aangeschaft. Hiervoor zijn we te raad gegaan bij onze collegae van de Historische
Kring IJsselstein.
De onderdelen van de coliectie bestaan voor een groot deel uit:
●Voorwerpen en daarnaast
● B o e k e n
● F o t o ’ s

● Ti j d s c h r i f t e n
●Kranten{artikelen)
●Documenten anders dan hierboven bedoeid (bijv. Oorkonden)
● K a a r t e n

●Tekeningen, gravures en schilderijen
Kenniscentrum

A. Via de mail, maar vooral via De Knoperij komen er diverse (geschiedkundige) vragen. Dat
geeft aan dat de stichting nu al functioneert als kenniscentrum.
B. De stichting beschikt over een bescheiden historische bibliotheek met ca. 330 boeken en 200
tijdschriften. Regelmatig wordt dit deel van de coliectie uitgebreid met schenkingen en
nieuwe uitgaven.
C. In het najaar van 2019 kreeg de stichting een verzoek van de SHHV om een publicatie voor te
bereiden over Montfoort en WO-II. Dit heeft twee arlikelen opgeleverd over de rol van
Montfoort t.a.v. vluchtelingen, zowel in 1940 als in 1945. Beide artikelen zijn geplaatst in resp.
Juni en September 2020. In de toekomst hoopt de stichting vaker publicaties te kunnen
verzorgen.

D. Het doel van het inventariseren van alle voorwerpen en informatiedragers is niet alleen het
‘weten wat er in huis is’. Het verder gelegen doel is om de coliectie ook via de website of
anders via internet zichtbaar en doorzoekbaar te maken. Onderdelen daarvan zijn:
●De gefotografeerde en beschreven voorwerpen
●Het fotomateriaal wat de stichting in bezit heeft (gekregen) met beschrijving
●Gedrukte teksten.

Bij dit laatste is het van belang dat deze teksten in de toekomst doorzoekbaar worden op
trefwoord. Ook hiervoor zijn investeringen in tijd en geld nodig.
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Toeristisch Informatie Punt (TIP)
De Knoperij wil een brede maatschappelijk functie verwerven. Onder andere door het ruimte

bieden aan een TIP kan SOM bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid van Montfoort. De
medewerkers van de stichting vertellen het verhaal van Montfoort, maar wijzen ook de weg in de
stad en de omgeving. Het TIP beschikt over wandel- en fietsroutes en folders over

overnachtingsmogelijkheden en kunnen verwijzen naar de bezienswaardigheden.
A . Via de TIP kunnen stadswandelingen geboekt worden. Ook boekingen via andere kanaien
kunnen starten of eindigen in de Knoperij. In 2022 komen de stadsgidsen van het Gilde

(Seniorenvereniging Knooppunt) over naar de stichting. Het Gilde vond dat organisatorisch
beter passen.
B.

In 2020 werd een speciale ‘vrouwenwandeling’ ontwikkeld. Indien zich gelegenheden
voordoen, zullen ook andere themawandelingen ontwikkeld worden.

C.

Via de TIP kunnen ook arrangementen geboekt worden. Denk aan hap-stap-arrangementen,
maar het is zeker de bedoeling om dit aanbod uit te breiden met thema-wandelingen of fietstochten. In 2021 deden we dat, i.s.m. de Montfoortse WInkeliersvereniging. M.n. in de
Herman de Manmaand liepen deze arrangementen redelijk goed (22 boekingen). 350 jaar
OHW is aanleiding om weer dergeiijke arrangementen op te zetten.

Ontmoetingsplek
Dit aspect heeft door de corona maatregelen nog niet erg tot wasdom kunnen komen. Maar als er
weer ontmoetingen mogelijk zijn, hoopt de stichting veel mensen uit Montfoort en van buiten aan

de drie-meter-lange lees- en ontmoetingstafel te kunnen begroeten. Hier kunnen de verhalen
verteld worden. Verhalen over vroeger en nu. De stichting schenkt er een kop koffie of thee bij.

Samenwerking
Samenwerkingscontacten en -afspraken met tal van organisaties, verenigingen of stichtingen zijn
gelegd of gemaakt. O.a. Cultureei Montfoort, de Stichting Open Monumentendag, De Stichts-

Hollandse Historische Vereniging (SHHV), de Vereniging Oud Linschoten (VOL), Utrecht Altijd,
Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten
(SWOM).
Financien

Het eerste boekjaar is de stichting met een heel beperkt budget begonnen. Dankzij diverse acties,
steun van bedrijven en winkeliers, de Vrienden en de verkoop van Montfoort boeken en
streekproducten, sluit de stichting dit boekjaar af met een positief saldo. Het komt er nu op aan
om de plannen in evenwicht te brengen en te houden met de financiele mogelijkheden.
A. De vaste basis zijn de Vrienden van de stichting. Eind 2021 waren dat er ca. 35;
B. Een andere (bescheiden) bron van inkomsten zijn de verkopen van de museumtafel. Dankzij
een bonnenactie van de vrouwenvereniging ZijActief onder haar leden, kreeg de
winkelverkoop in decembereen flinke ‘boost’.
C. Bezoekers betalen geen entree, maar een bijdrage in de collectebus (‘Voor de armen’) is
welkom en leverde ruim €500 op.
D. De stichting betaalde geen huur voor het pand Keizerstraat 25, alleen verbruikskosten. In het
verslagjaar gaf de eigenaar aan dat de daadwerkelijke kosten meer bedragen dan alleen het
verbruik. Denk daarbij aan OZB, verzekeringen, rentekosten e.d. De huisvestingskosten zijn
daardoor gestegen t.o.v. het jaar daarvoor. De stichting heeft de eigenaar hiervoor in het
verslagjaar gecompenseerd.
E. Eind 2021 won de SOM de tweede prijs van de Erfgoedvrijwiiligersprijs. Het prijzengeld, €
5.000 moet voor de helft aan vrijwilligersactiviteiten worden besteed en de rest binnen de
doelstelling van de stichting. Plan is om hiervoor een knopendraaibank te laten maken.
F. In de bijiagen zijn de jaarrekening 2021 opgenomen en de begroting 2022.
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Administratief

In de afgelopen periode is gebleken dat er een behoefte en noodzaak is om een goed
administratief systeem op te zetten. En dan gaat het om meer dan de registratie van de collectie.
Er komen schenkingen binnen, bruiklenen en toezeggingen van bruiklenen. De stichting wii
vastleggen wie de schenker was en bij bruiklenen moet een bruikleen weer ongeschonden naar
de juiste persoon terug.

Bij elke nieuwe expositie worden voorwerpen en afbeeldingen uit het depot gebruikt en vanuit de
bevolking ter beschikking gesteld. Dit moet nauwkeurig gedocumenteerd worden. De voorwerpen
die vanuit het depot naar de expositie vervoerd worden, worden gemeld aan de gemeente als
bruikleengever en moeten na afloop weer op de juiste plaats opgeborgen worden.
Bij de stichting zijn december 2021 27 vrijwilligers aangesloten. De adresgegevens dienen AVGproof bewaard te worden. Hetzelfde geldt voor intakegesprekken.
In De Knoperij is een losbiadig handboek aanwezig. (Nieuwe) Vrijwilligers kunnen hlerin opzoeken
hoe e.e.a. werkt: openen en afsiuiten, verwarming en ventilatie, pinbetalingen en contante
betalingen, het registreren van bezoekers met postcode, van schenkingen en aanbiedingen van
bruiklenen, enz.

Inventarisaties (per dec. 2020 en dec 2021)
2020

Prognose

Realisatie

Prognose

2021

2021

2022

Artikelen

6 0

400

71

100

Boeken

200

350

349

375

Collectiestukken

1200

1750

1868

2000

Foto’s en

2 8 0

550

474

600

Periodieken

130

160

175

225

Tekeningen

2 0

60

21

25

Video &audio

4

1 0

5

10

Documenten

6

100

4 3

75

ansichtkaarten

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van
Montfoort, d.d

Lex van Wijk, voorzitter n

Erik Vergeer^cretaris
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Beleidsplan Stichting Oud Montfoort 2022-2023
Voor de periode 2022 -2023

Inleiding
Hopelijk worden 2022 en 2023 een ‘normaler’ jaar. 2022 begon al met een nog lopende lockdown
die gelukkig eind januari versoepeld werd en het perspectief voor het voorjaar is positief. De twee
voorgaande jaren was Stadsmuseum De Knoperij effectief maar een half jaar open. Ondanks de

sluitingen en andere beperkingen, heeft de stichting steeds plannen gemaakt en uitgevoerd voor
het hele jaar. De geplande expositie werd bij sluiting zo veel mogelijk voor de etalageramen gezet
en gastexposities warden waar mogelijk verlengd tot ruim na de heropening.
Het bestuur

Door het vertrek van een van de bestuursleden is er een vacature ontstaan. In 2021 is geprobeerd
deze op te vullen met een jonge vrouwelijke vrijwilligster/student HBO Erfgoed. De studie bleek
moeilijk te combineren met een volwaardig bestuurslidmaatschap. In 2022 volgen daarom nieuwe
pogingen om de vacature op te vullen.
Plannen

Het hart van een beleidsplan zijn de plannen voor de komende tijd. Deze plannen kunnen
grotendeeis gerealiseerd worden doordat de stichting over De Knoperij kan beschikken. Maar ook
voor zolang deze ruimte beschikbaar blijft. Er is een gebruikersovereenkomst met de eigenaar en

de stichting hoefde in voorgaande jaren geen huur te betalen. Alleen de kosten van water en
energie plus verzekering en OZB waren voor rekening van de stichting en enkele bijkomende
kosten.

Gezien het succes van Stadsmuseum De Knoperij, wat in 2021 ook nog eens beloond is met de
tweede prijs van de Erfgoedvrijwilligersprijs, wil de stichting graag meer zekerheid en is daarom in
gesprek met de eigenaar over een huurcontract voor meerdere jaren. Dit houdt echter wel In dat
er huur betaald zal moeten worden en dat er structureel meer inkomsten binnen moeten komen.
Acties hieromtrent worden voorbereid.

Eind 2021 beschikt de stichting over 27 vrijwilligers. Het streven is om het aantal vrijwilligers
geleidelijk uit te breiden naar 35 aan het eind van de planperiode.
In de verwachting dat de Knoperij (vrijwel) het hele jaar open kan zijn, mikt de stichting op 1250
tot 1500 bezoekers in 2022 en 2023.

De Knoperij
Met ingang van 2022 zijn de openingstijden aangepast: De vrijdagmorgen is ingeruild voor de
donderdagmiddag. Hierdoor is De Knoperij op vier weekdagen open: woensdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag van 12:30 tot 16:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Periodiek zullen
deze openingstijden worden geevalueerd.
Het expositieschema wordt regelmatig ge-updated. Voor 2022 is er al een planning tot het eind
van het jaar.

Stadsgidsen
Omdat de stadsgidsen per 1-1 -2022 organisatorisch onder de stichting vallen, zal de Knoperij een
centralere rol vervullen bij de stadswandelingen en zullen er voor de stichting ook meer inkomsten
uit de stadswandelingen voortvloeien. Gewerkt wordt aan een uitbreiding van het aanbod. Naast
de historische stadswandeling van 1,5 uur zullen stadswandelingen ‘op maat’ van 2uur
aangeboden worden en stadswandelingen ‘Plus’ met koffie of lunch-arrangement. 2022 is een

/ .
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jaar met meerdere herdenkingen: 350 jaar OHW en 900 jaar Waterschap. De Knoperlj wil hierop
inspeien met haar exposities en thema-wandelingen/arrangementen.
In de toekomst worden nog enkele thema-wandelingen aan het aanbod toegevoegd.

Exposities Montfoort Toen
In het voorjaar zal de expositie gewijd zijn aan de zorg, zoals die vanaf de middeleeuwen in
Montfoort georganiseerd was. De zomerexpositie zal in het teken staan van 350 jaar Oude
Hollandse Waterlinie (OHW), waarbij samengewerkt wordt met de Stichting OHW, en 900 jaar
waterschap, i.s.m. het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Na de zomer besteden we aandacht aan de Open MonumentenDag en kan het jaar afgesloten
worden met deel 2van Ziek, Zwak ... Zorg!
Montfoort Nu

Het jaar zal starten met een verlenging van de expositie 25 jaar Theaterkoor Marcello.
exposeert een Quilt-kunstenares. De zomerexpositie wordt gevuld door kunst van een
vrijwilllgers.. Er is nog een wachtlijst van lokale kunstenaars die bij De Knoperij wiilen
Tegelijk wil de stichting ruimte houden voor verzoeken van verenigingen of stichtingen
zouden wiilen presenteren.

Hiema
van de
exposeren.
die zich

Collectiebank

Begin 2022 zal gestart worden met een pilot om te ervaren hoe het invoeren van foto’s en
beschrijvingen het meest efficient gedaan kan worden. Uiteraard gevolgd door het geleidelijk
invoeren van de collectie.

Inventarisaties

Het streven is om alles eind 2023 te hebben geinventariseerd.

Van wege de geleidelijke groei van de collectie, zal in 2022 naar extra opslagruimte worden
uitgekeken.
Financier)

De voorgaande twee boekjaren kon de stichting met een positief saldo afsiuiten.
De vaste basis zijn de Vrienden van de stichting. Eind 2021 waren dat erca. 35. Het streven is om
dit aantal uit te breiden naar 50 of meer;

In het voorjaar van 2022 zal een beroep worden gedaan op Montfoortse bedrijven om zich te
verbinden aan de stichting als bedrijfsvriend;
Daarna overweegt de stichting om een ‘Club van 100’ op te richten: maximaai 100 deeinemers
doneren €100 per jaar aan de stichting.

Eind 2021 won de SOM de tweede prijs van de Erfgoedvrijwilligersprijs. Het prijzengeld, €5.000
moet voor de helft aan vrijwilligersactiviteiten worden besteed en de rest binnen de doelstelling
van de stichting. Plan is om hiervoor o.a. een knopendraaibank te laten maken. Verder wil de

stichting een scholingsdag organlseren in het Archeon en de stadsgidsen ‘aankleden’ met een
opvallende jas met logo
In de komende planperiode zal de administrate verder geprofessionaliseerd worden.
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