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1 Jaarverslag 2020 

Doelstelling Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland 
De op 17 mei 1991 opgerichte Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland (SSTW) 
heeft statutair ten doel het verwerven, beheren en exploiteren van een centrale 
vestiging ten dienste van het streek- en tuinbouwhistorisch werk in het Westland, 
alsmede alle overige zaken die met de streek- en tuinbouwhistorie verband houden of 
daaraan bevorderlijk kunnen zijn, en het anderszins scheppen van mogelijkheden tot 
het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van het hiervoor omschreven doel. 
 
Ter verwezenlijking van deze doelstelling bestuurt en beheert de SSTW het Westlands 
Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie, Middel Broekweg 154, 2675 KL 
Honselersdijk. 
 
Samenstelling bestuur 
In het jaar 2020 bestond het bestuur uit: 
de heer mr. Jan Prins     voorzitter 
de heer ing. Piet van Leerdam  secretaris 
de heer Joop van Raaij    penningmeester 
de heer Arnold Arkesteijn    bestuurslid 
de heer Laurens Noordam   bestuurslid tot 1 januari 2021 
de heer Han van Straalen   bestuurslid 
 
2020 – een bijzonder jaar 
Het jaar 2020 is een vreemd jaar geweest voor het museum. Met het uitbreken van de 
corona-pandemie in het voorjaar, gebeurde er iets wat we in de (lange) geschiedenis 
van het museum nog niet eerder hadden meegemaakt. We moesten van 
overheidswege verplicht sluiten voor een langere periode. Dit proces werd later twee 
keer herhaald, waarbij het museum in 2020 in totaal vier maanden gesloten was. Dit 
was uniek in de (lange) bestaansgeschiedenis van het Westlands Museum, dat bestaat 
sinds 1993, toen op 18 juni van dat jaar een geheel nieuw museum werd geopend. 

 
Het overgrote deel van de werkzaamheden in het museum wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers die bijna allemaal 65 plus zijn en de meerderheid zelfs 70 plus. Deze 
leeftijdscategorie werd als hoge risicogroep beschouwd i.v.m. Corona. We besloten 
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daarom met ingang van 14 maart het museum voorlopig te sluiten in afwachting van 
verdere ontwikkelingen en later in die periode is definitief besloten tot sluiting. De 
sluiting kwam twee dagen voor het einde van de expositie over Westlandse 
buitenplaatsen. Zondagavond 15 maart kondigde de rijksoverheid een totale lockdown 
af en het sociale en culturele leven kwam vrijwel geheel tot stilstand. Er ging een 
hevige eerste golf van coronabesmettingen over Nederland. Het museum zou 
uiteindelijk bijna drie maanden dicht blijven. Na een afname van het aantal 
coronapatiënten in mei mochten de musea op 2 juni hun deuren weer openen. Ons 
museum opende op 9 juni, omdat we pas wilden open gaan op het moment dat de 
expositie over de Tweede Wereldoorlog, met als titel “Oorlog, wat zou jij doen?”, 
gereed zou zijn. 
 
Op het moment dat het museum op 14 maart de deuren moest sluiten stonden er al 
ruim 80 groepen genoteerd in de agenda met daaraan gekoppeld de nodige horeca-
activiteiten. Al deze groepsbezoeken werden door de aanvragers zelf afgezegd in 
verband met corona en er kwamen ook geen nieuwe boekingen meer bij. Vanaf half 
maart tot het eind van het jaar zijn er geen groepsbezoeken en rondleidingen meer 
geweest.  
 
Het jaar 2020 werd dus een zeer slecht bezoekersjaar en dat had voor ons ook de 
nodige consequenties. Vooral het wegvallen van alle groepsbezoeken met de daarbij 
behorende horeca-inkomsten had zeer negatieve gevolgen voor de 
museuminkomsten. Gelukkig hebben wij gebruik kunnen maken van diverse landelijke 
steunmaatregelen en hebben de donateurs ons extra gesteund. De subsidie van de 
gemeente bleef zoals toegezegd en daardoor hebben we dit jaar financieel gezien ons 
hoofd nog net boven water kunnen houden. 
 
Ook voor de vrijwilligers van het museum was het een vreemd jaar. Door de vier 
maanden sluiting kon er in het museum in die periodes helemaal niet gewerkt worden. 
In de tuin werden alleen de strikt noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd met een 
klein ploegje in verband met het houden van voldoende afstand. In de historische tuin 
moesten de werkzaamheden teruggeschroefd worden omdat er niet te veel mensen bij 
elkaar mochten komen. Het jaarlijkse dagje uit met de vrijwilligers ging vanwege de 
corona-beperkingen niet door. We hopen dat de vrijwilligers ondanks al deze 
tegenslagen en beperkingen het museum toch trouw blijven en dat we, als de situatie 
is genormaliseerd, weer een beroep op ze kunnen doen. Dat was gelukkig ook zo, 
want toen het museum weer open ging stelde vrijwel iedereen van de bijna honderd 
vrijwilligers zich weer beschikbaar. Enkelen zagen er vanaf en dat was omdat het 
vanwege hun gezondheid een te groot risico was om klantcontacten te hebben. 
 
Personeel 
Eind 2020 waren in dienst van de SSTW de heer Ton Immerzeel en de heer Gustaaf 
van Gaalen. Mevr. Cilia Batenburg is tijdelijk ingehuurd voor onder andere het project 
Erfgoed Educatie.  
 
Vrijwilligers 
Per 31 december 2020 waren 99 vrijwilligers (2019: 93) ingeschreven bij de SSTW. 
Vanwege de coronamaatregelen is er in 2020 geen vrijwilligers-overleg geweest. Om 
iedereen goed op de hoogte te houden wordt er regelmatig een digitale nieuwsbrief 
gestuurd naar alle vrijwilligers en medewerkers. 
 
Donateurs 
Eind 2020 bedroeg het aantal donateurs van de SSTW 484 (2019: 549) en in 2020 is  
€ 15.246 (2018: €14.131) ontvangen aan donateursbijdragen (stijging van 8%). Eind 
2020 is het project afgerond om aan alle donateurs te vragen of ze via automatische 
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incasso willen betalen en hen is tevens gewezen op de mogelijkheid om de donatie als 
fiscale aftrekpost te verwerken in de jaarlijks in te dienen aangifte inkomstenbelasting.  
 
In verband met de corona heeft in 2020 geen jaarlijkse donateursavond plaats 
gevonden.  
 
Balans en exploitatierekening 
Baten 
De eerste maanden van 2020 van de tentoonstelling Buitenplaatsen, waren zeer goed. 
Tot het moment dat de corona toeslag. De rest van het jaar was het museum deels 
dicht en hebben alleen individuele bezoekers het museum bezocht.  
Het museum heeft extra steun ontvangen van de overheid en Mondriaan fonds.  
 
Kosten 
Er is gekozen in 2020 om alleen de hoognodige kosten te maken. Dit om het verlies zo 
veel mogelijk te beperken. De kosten zijn sterk gedaald, enerzijds veroorzaakt omdat 
aanzienlijk minder is ingekocht aan consumpties en activiteiten etc. (variabele kosten) 
en anderzijds door terugbrengen van de reguliere (vaste) kosten. De ontvangen steun 
is volledig gereserveerd voor dekking van een verwacht verlies van de exploitatie in 
2021 onder de overige exploitatie van € 24.000.  
 
Operationeel heeft het museum een verlies geleden van € 11.000. Echter door 
meevallers van in totaal €6.000 is het verlies beperkt gebleven tot € 5.001. 
 
Verwerking saldo exploitatierekening 
In het bestuur is besloten dat bij een verlies eerst de bestemmingsreserves wordt 
afgebouwd en pas daarna de vrije reserve. Door het verlies daalt het 
stichtingsvermogen van € 8.711 naar € 3.710 in 2020. 
 
Financieel vooruitzicht 2021 
Het financieel vooruitzicht voor het jaar 2021 is gezien de gevolgen van corona 
onzeker. Inmiddels zijn naast de reeds ontvangen overheidssteun in 2020 ook in 2021 
toezeggingen ontvangen van zowel de rijksoverheid, gemeente en particulieren om het 
museum extra te steunen. De verwachting is dat ondanks de grote periode dat het 
museum dicht is geweest dat dankzij de steun de baten en kosten ongeveer gelijk 
zullen zijn.  
 
Blad ‘Westlands Streekhistorie’ 
Het blad ‘Westlands Streekhistorie’, dat allerlei nieuws en wetenswaardigheden 
betreffende het museum en de Westlandse geschiedenis onder de aandacht brengt, 
verscheen in 2020 viermaal. De redactiecommissie van de SSTW verzorgt de 
redactionele inhoud van het blad en is hier ook verantwoordelijk voor. Het tijdschrift, 
dat een oplage van 620 (2019: 850) exemplaren heeft, wordt gratis toegezonden aan 
donateurs, vrijwilligers, gemeenten, archieven, scholen en bibliotheken. 
De oude nummers van Westlands Streekhistorie zijn integraal te raadplegen op een 
aparte website www.westlandsstreekhistorie.nl . 
 
Registratie Museum 
Het Westlands Museum is sinds 2001 een geregistreerd museum. De 
museumregistratie heeft ten doel het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de 
kwaliteit van de Nederlandse musea. De status van geregistreerd museum schept 
vertrouwen tegenover derden. In 2014 is de museumregistratie na een uitgebreide 
herijking weer voor een volgende periode toegekend. Tegenwoordig wordt per jaar 
bekeken of een museum herijkt moet worden. In 2020 is ons museum niet 
geselecteerd om herijkt te worden. 
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Bezoek museum 
In 2020 bezochten 4.933 mensen (2019: 11.105) het museum (betalende en niet 
betalende bezoekers). In 2020 is € 14.992 aan entreegelden ontvangen (2019:  
€ 35.651), dit is inclusief de opbrengsten van rondleidingen € 331 (2019: € 3.585). Het 
aandeel van de museumkaart is 43% (2019: 29,9%) van het totaal aantal bezoekers. 
Het aantal betalende bezoekers is met 49% gedaald. Inclusief de rondleidingen is er 
sprake van sterke omzetdaling van de entreegelden met 58%. Deze enorme 
achteruitgang is geheel toe te schrijven aan de verplichte museumsluitingen vanwege 
de corona-pandemie en het afzeggen van alle reeds geboekte groepsbezoeken. In 
totaal zijn bijna 80 groepen afgezegd.  
 
Wisseltentoonstellingen 
Naast de permanente tentoonstelling over de historie van het Westland en de tuinbouw 
zijn er in 2020 vier verschillende wisseltentoonstellingen te zien geweest in ons 
museum.  
 
 
‘Westlandse bedevaarten’ 
Deze expositie was in 2019 opgestart en duurde nog tot en met 16 februari 2020. 
In 2019 werd het 200-jarig jubileum gevierd van de ‘Broederschap van de 
Westlandsche Processie naar Kevelaer’. In het kader van deze herdenking werd er 
door het Westlands Museum en de Westlandse historische verenigingen en 
werkgroepen een tentoonstelling georganiseerd over bedevaarten die gehouden 
werden vanuit en naar het Westland. De tentoonstelling is tot stand gekomen met 
financiering van Fonds 1818. 
 
‘Buitenplaatsen in de Gouden eeuw’.  
Van 18 april 2019 tot en met 15 maart 2020. 
In het Westland speelden buitenverblijven van rijke stedelingen in de 17e en 18e eeuw 
een belangrijke rol. Buitenplaatsen waren specifiek voor de burgerlijke cultuur in de 
Republiek der Nederlanden. De welgestelde burgers belegden hun verdiende geld in 
grond en stichtten een buitenverblijf. Status en representatie waren daarvoor de 
belangrijkste drijfveren, maar ook het ervaren van de genoegens van het buitenleven 
speelden een rol. De tentoonstelling gaf een overzicht van de ontwikkeling van de 
buitenplaatsen in de periode van 1600 tot 1900. 
 
Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen met financiering van Fonds Westland / 
Fonds 1818, Beheerstichting Loswal “De bonnen”, Prins Bernard Cultuurfonds Z-H en 
het Mondriaan fonds.  
 
Oorlog. Wat zou jij doen?’ Expositie over het Westland in de Tweede Wereldoorlog. 
Van 9 juni 2020 tot en met 4 juli 2021. 
Het Westlands Museum heropende dinsdag 9 juni haar deuren en pakte direct uit met 
een grote tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar werd herdacht dat 
deze verschrikkelijke oorlog 75 jaar geleden tot een einde kwam. Sindsdien leven we 
weer in vrijheid, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te 
geven. 
 
De expositie bestond uit twee delen. In de tentoonstelling ‘Oorlog. Wat zou jij doen?’ 
werd aan de hand van tien thema’s belicht hoe de oorlog in het Westland verlopen is, 
startend bij de mobilisatie in 1939 en eindigend met de bevrijdingsfeesten in de late 
zomer van 1945.  
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Bevrijding 's-Gravenzande Gemeentehuis 

 
Andere thema’s waren de vijf oorlogsdagen, het dagelijkse leven gedurende de 
bezetting, het verzet en de bevrijding. Ook werd belicht hoe de tuinbouw de eerste 
oorlogsjaren economisch vooruitgang boekte, maar in de latere jaren weer terug bij af 
was. 
 
Bijzonder waren de (acht) films van Westlanders die de oorlog hebben meegemaakt en 
uit hun herinneringen vertellen over de soms desastreuze gebeurtenissen die zij 
hebben meegemaakt. Het maakte dat de oorlog heel dichtbij komt. Ook werden 
dilemma’s beschreven die zich regelmatig voordeden. De vraag was dan ook: ‘Wat zou 
jij doen?’ 
 
Het gevoel van de bevrijding in 1945 was terug te zien in de foyer van het museum. 
Daar hingen vele tientallen fleurige bevrijdingsrokken. Uit het hele land hebben 
vrouwen zich aangemeld om een hedendaagse bevrijdingsrok te maken en die waren 
daar te bewonderen. 
 
Er was een uitgebreid randprogramma georganiseerd van lezingen en workshops over 
de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast waren er diverse educatieve programma’s voor 
het onderwijs ontwikkeld met betrekking tot de Westlandse gebeurtenissen in de 
oorlog. Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen dankzij de ontvangen 
subsidies van Gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland.  
 
Atlantikwall 
De tentoonstelling in de Wagenschuur was volledig gericht op de Atlantikwall en de 
gevolgen die de bouw van deze verdedigingslinie had voor het Westland. Festung 
Hoek van Holland was voor de Duitsers de belangrijkste locatie van de Atlantikwall in 
Nederland vanwege de Rotterdamse haven. Men wilde invallen vanuit zee tegengaan, 
maar ook was men beducht voor invallen vanuit het binnenland, door parachutisten. 
Daarom werd er eerst rond Hoek van Holland een tankval gegraven en daarna een 
tweede, van Arendsduin richting Oranjesluis en daarvandaan naar de Nieuwe 
Waterweg. In de loop van de oorlog moesten zeer veel bewoners van Hoek van 
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Holland en ’s-Gravenzande verhuizen naar elders. Het dorp Ter Heijde verdween 
volledig van de kaart. En tuinbouwbedrijven moesten hun kassen slopen. 
 
Historische Tuin 
Ook voor de historische tuin van het museum heeft de uitbraak van de corona-
pandemie het hele jaarprogramma in de war gegooid. Omdat we niet wisten of we 
überhaupt nog open zouden gaan, is er in het voorjaar besloten om maar een beperkte 
hoeveelheid groenten te planten. Enkele vakken grond liet men braak liggen, zodat de 
overgebleven werkzaamheden net aan door een klein aantal vrijwilligers uitgevoerd 
kon worden. 
De hoeveelheid oogst van de diverse soorten fruit en de druiven was door de lange 
droogteperiode lager dan in 2019. De bezoekcijfers waren echter een stuk lager dan in 
2019 en daarom viel het niet mee om alle groenten en fruit te verkopen. In de zomer 
werd daarom besloten om de vrijwilligers van het museum een bak druiven en ander 
fruit cadeau te doen. 
 
Ook de bouw van het Westlands ramenwarenhuis lag door de beperkende 
maatregelen vanwege de corona-pandemie lang stil. Een bijkomend probleem was dat 
enkele belangrijke klusvrijwilligers ernstig ziek werden. In november zijn de 
werkzaamheden aan het warenhuis weer opgepakt. Hiervoor is een groep nieuwe 
klusvrijwilligers geworven die het werk voortvarend hebben opgepakt. De verwachting 
is dat het warenhuis in het teeltseizoen van 2021 in gebruik kan worden genomen. 
 
Educatie 
Voor de Buitenplaatsen-expo is in samenwerking met Westland Cultuurweb een mooi 
educatief programma opgesteld. In de eerste maanden van 2020 hebben twaalf 
schoolklassen hiervoor het museum bezocht, een rondleiding gekregen en 
verschillende workshops gevolgd. Dit project kon gelukkig nog net afgerond worden 
voor de corona-sluiting.  
 

Voor museumeducatie wordt gebruik 
gemaakt van een samenwerkingsverband 
tussen Cultuurweb, Historisch Archief 
Westland (HAW) en het Westlands Museum. 
Hiervoor is de leergemeenschap 
erfgoededucatie opgericht die als doel heeft 
om lokaal erfgoed in te bedden in het 
primaire onderwijs in het Westland. In drie 
jaar tijd werken de drie genoemde 
erfgoedorganisaties nauw samen met de 
Montessorischool Naaldwijk en Basisschool 
’t Startblok om vraaggericht passende 
Westlandse erfgoedlessen te ontwikkelen. In 
volgende jaren zullen steeds meer scholen 
zich aansluiten bij dit project. In dit traject 
werken Jolanda Faber van het HAW, 
Evalien Köhler van Cultuurweb en Cilia 
Batenburg voor het Westlands Museum, 
samen met de leerkrachten van de twee 
basisscholen. 

 
De scholen werken met projectonderwijs, waarbij steeds weer in nieuwe grote 
onderwerpen wordt gedoken en de leerlingen uitgedaagd worden zelf op onderzoek uit 
te gaan. Tijdens erfgoedspreekuren werd lokaal erfgoed zo veel mogelijk gekoppeld 
aan de grotere thema’s die toch al in de klas werden behandeld. Voor de lessen 
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werden verschillende zaken uitgeprobeerd om te zien wat het beste werkt. Er werden 
gastlessen, excursies naar het museum, wandelingen door het dorp en het maken van 
filmpjes georganiseerd. Voor de gastlessen werden er museumobjecten uit het depot 
gehaald. Leerlingen bezochten het HAW en hebben gebruik gemaakt van historisch 
beeldmateriaal voor verschillende lessen. 
 
Een probleem en een uitdaging vormde de sluiting van de scholen door de corona-
pandemie. De spreekuren werden tijdens de sluiting van de scholen digitaal en de 
lesvormen werden filmpjes.  
Er werden twee projecten uitgevoerd: ‘Tijdreis in de Dijkstraat’, waarbij leerlingen van ’t 
Startblok in Honselersdijk met oude foto’s van die straat op onderzoek uitgingen. 
Middeleeuwse en Romeinse archeologische vondsten. Hierbij konden de leerlingen 
met origineel gebruiksaardewerk uit die perioden aan de slag om onderzoek te doen 
en opdrachten uit te voeren. 
 
Het opleiden van vrijwilligers, die zich erfgoededucatie eigen gaan maken, laat 
vanwege de corona-maatregelen nog op zich wachten.  
 
Aanwinsten en schenkingen 
Naast heel veel historische tuinbouwgereedschappen heeft het Westlands Museum 
afgelopen jaar diverse bijzondere objecten verkregen.  
 
Enkele schenkingen uitgelicht: 

- Bronzen plaquette van W. Riemens, directeur van het Proefstation voor de 
Tuinbouw in Naaldwijk van 1928 t/m 1953. 

- Medailles en prijzen zoals bekers en palmtakken voor groenten en 
fruittentoonstelling uit 1901, georganiseerd door Vereniging Westland. 

- Archief van Veiling Rotterdam e.o., tot de periode dat die veiling opging in 
Veiling Bleiswijk. 

- Het persoonlijk- en bedrijfsarchief van druiventuinder P.A. Goeijenbier uit 
Naaldwijk. 

- Vaandel van het Fanfarecorps Wateringen uit 1898. 
- Diverse documenten uit WO2, zoals persoonsbewijzen, bonkaarten, brieven 

enz., alles geschonken ter gelegenheid van de expositie over WO2. 
- Vier schilderijen van Leendert Scheltema ten behoeve van het organiseren van 

een expositie over het leven en werk van deze Wateringse kunstschilder. 
- Een deel van het historisch bedrijfsarchief van kwekerij ‘Nieuw Honsel’ in 

Honselersdijk en een aantal originele foto’s uit de periode van oprichting. Deze 
kwekerij was bij de oprichting in 1903 het eerste volledig glastuinbouwbedrijf in 
het Westland. 

 
Speciale activiteiten 
De meeste geplande activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. Toch zijn in 
de eerste 2,5 maanden van het jaar en in de zomermaanden diverse activiteiten 
doorgegaan: 

- Workshops tekenen met pastelkrijt.  
- Workshops Botanisch tekenen. 
- Op 2 februari is een themadag georganiseerd met vertoning van historische 

films van het Westland. 
- Op 8 maart werd een themadag schilderijen restaureren georganiseerd, 

inclusief een ‘Kunst & Kitsch’ waarbij bezoekers eigen waardevol antiek kon 
laten taxeren. 

- Op 7 maart werd in het museum een kastelen dag georganiseerd door de 
Vereniging Kastelen en Buitenplaatsen Holland en Zeeland. 
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- In de zomermaanden is er elke maand 1 keer een cursus tekenen en 
schilderen georganiseerd in de historische tuin. 

- Op 19 september gaf Dr. Adri van Vliet van het Nederlands Instituut Militaire 
Historie een lezing over de gevolgen van de mobilisatie in 1939-1940 voor het 
Westland. 

- Op 10 oktober gaf Westlands beeldend kunstenaar Arnold Beugelsdijk een 
lezing over ‘De invloed van het Nazisme op de Kunst’. 

 
Museum op reis 
De conservator van het museum heeft in 2020 twee keer een lezing gegeven over een 
onderwerp met betrekking tot de Westlands geschiedenis. Vanwege de 
coronapandemie waren er dit jaar minder lezingen dan gebruikelijk. 
 
Kenniscentrum  
Het kenniscentrum bestaat uit de bibliotheek en het informatiecentrum. Er is een 
uitgebreide bibliotheek, een verzameling historische topografische kaarten, een grote 
foto- en diaverzameling en een mooie verzameling oude ansichten. Al deze publicaties, 
afbeeldingen en documentatie vormen bij elkaar de grootste openbaar toegankelijke 
verzameling van de Westlandse geschiedenis die er is. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Het Westlands Museum heeft in het verslagjaar met de volgende organisaties 
samengewerkt: 
 
De Westlandse archeologische werkgroep, de Studiegroep Genealogie Westland 
(stamboom- familiegeschiedenis) en het Genootschap Oud-Westland zijn zelfstandige 
organisaties, maar hebben hun thuisbasis in het museum. Zij worden gefaciliteerd door 
de stichting die het museum beheert. In het museum hebben zij vergader- en 
werkruimtes en kunnen zij hun materiaal en documentatie opslaan. 
Alle Westlandse historische verenigingen en werkgroepen kunnen de vergaderruimte 
en andere faciliteiten van het museum om niet gebruiken. 
 
Het Westlands Museum is onderdeel van het Cultureel Platform Westland, waarin alle 
culturele organisaties van gemeente Westland samenwerken.  
 
Met Cultuurweb werkt het museum aan de ontwikkeling van educatieve projecten op 
erfgoedgebied. 
  
Het museum werkt samen met Tomatoworld, WNT-web (Westlands Natuur en 
Techniek-web), en verzorgt met hen op de natuur gerichte rondleidingen en educatieve 
programma’s. 
 
De WOS (Westlandse Omroep Stichting) organiseert op haar website de rubriek 
Streekhistorie, waar het museum samen met de historische werkgroepen en  
–verenigingen en het Historisch Archief Westland, regelmatig verhalen over historische 
onderwerpen aanlevert.  
 
Het museum is lid van Bezoek Westland, www.bezoekwestland.nl die de 
toeristenpromotie voor de gemeente Westland verzorgt. 
 
Met het archief (HAW), de diverse Westlandse musea en historische werkgroepen en 
verenigingen wordt nog steeds de Westlandkaart beheerd. Hiervoor werden er voor 
verschillende perioden reconstructies van het landschap in het Westland gemaakt. Op 
de kaart zijn verdeeld over de verschillende periodes punten met extra historische 
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informatie met foto’s en tekeningen te zien. Dit project staat nu op een lager pitje, er 
komt weer aandacht voor zodra de kaart op het HIP zichtbaar wordt (zie onder). 
 
Westlands Kunstmuseum 
De samenwerking met het Westlands Kunstmuseum heeft in het verslagjaar nog niet 
geleid tot een bestuurlijke samenvoeging. Een schetsplan voor een 
uitbreiding/verbouwing van de Wagenschuur als expositieruimte voor beeldende kunst, 
is door de gemeente afgewezen. De boodschap was dat een uitbreiding vanwege de 
monumentenstatus van het museum niet eenvoudig zou zijn. De gemeente staat open 
voor een nieuw plan.  
 
ErfgoedWestland.nl (voorheen Historisch Informatie Punt) 
Samen met het Historisch Archief Westland werkt het Westlands Museum aan de 
ontwikkeling van de website ErfgoedWestland.nl. Via deze website is het de bedoeling 
dat alle verzamelingen van het archief en het museum digitaal toegankelijk worden. 
Ook de historische werkgroepen en –verenigingen kunnen hieraan meedoen. De 
Historische Vereniging Wateringen - Kwintsheul is de eerste die haar digitale 
verzamelingen in ErfgoedWestland.nl plaatst. Dit project wordt financieel ondersteund 
door de gemeente Westland.  
 
Er is een definitieve keuze voor de te gebruiken software gemaakt; dat wordt het 
programma Atlantis van het bedrijf Deventit. Dit bedrijf zal ook de website ontwikkelen 
waarop alle verzamelingen van het archief en het museum in digitale vorm te zien 
zullen zijn. Die website gaat in 2021 de lucht in met een fors deel van de tot nu toe 
gedigitaliseerde verzamelingen. In de periode na 2021 zullen de nog niet 
gedigitaliseerde verzamelingen daar aan toegevoegd worden. Als de website de lucht 
ingaat zullen er tienduizenden historische afbeeldingen te zien zijn en meer dan 
100.000 documenten. 
 
Er wordt nog steeds gewerkt aan het digitaliseren van de diverse fotocollecties van het 
museum. Door de corona-maatregelen is dit werk echter een groot deel van het jaar 
onderbroken geweest. 
 
Toekomst 
De verwachting is dat de corona-maatregelen ook in 2021 nog een tijd van toepassing 
zullen zijn. Hoelang, daar durven we geen uitspraken over te doen. Gepland staan de 
volgende projecten: 

- Tentoonstelling over de Wateringse kunstenaar Leendert Scheltema, met 
uitgave van een boek over zijn leven en werk. 

- Schilderijenexpositie met werk van Westlandse kunstverzamelaars, thema 
tuinbouw. 

- Geschiedenis van Westlandse Jeugdsociëteiten (2022) 
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- Het Project ‘Restauratie Westlands Ramenwarenhuis’ zal in 2021 gerealiseerd 
zijn. 

 
 
De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Streek- en 
Tuinbouwhistorie Westland op 5 mei 2021. 
 
voorzitter,    secretaris, 
Jan Prins    Piet van Leerdam 
 
Secretariaat van de Stichting 
Streek- en Tuinbouwhistorie Westland 
p/a Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie 
Middel Broekweg 154 
2675 KL Honselersdijk 
Tel. 0174-621084 
 
Internet: www.westlandsmuseum.nl  
E-mail: info@westlandsmuseum.nl 
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2 Jaarrekening  

2.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatsbepaling 
 
Activiteiten 
De stichting verwerft, beheert en exploiteert een centrale vestiging ten dienste van het 
streek- en tuinbouwhistorisch werk in het Westland, alsmede alle overige zaken die 
met de streek- en tuinbouwhistorie verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen 
zijn, en het anderszins scheppen van mogelijkheden tot het ontwikkelen van activiteiten 
ten behoeve van het hiervoor omschreven doel. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld door de stichting zelf gekozen grondslagen afgeleid van 
de algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
Materiële vaste activa 
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde 
afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De 
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, waarbij waar 
nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het actief. De gehanteerde 
afschrijvingspercentages zijn: 

a. Gebouwen - 25 jaar / 4% 
b. Inrichting tentoonstelling - 10 jaar / 10% 
c. Inventaris - 10 jaar / 10% 
d. Computers / multimedia - 5 jaar / 20% 

De investeringen die zijn gefinancierd uit speciale inzamelingsacties of toegekende 
subsidies worden niet geactiveerd. Verder wordt verwezen naar 2.5. Aanvullende 
informatie Materiële vaste activa.  
De eigen investeringen > € 1.000 per actief worden geactiveerd.  
 
Voorziening grootonderhoud 
Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van kosten voor het planmatig onderhoud 
aan het museumgebouw inclusief elektronica.  
 
Algemene grondslagen voor bepaling exploitatieresultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden 
en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald op 
historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-
grondslagen. 
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Kosten waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd worden direct ten laste van 
deze bestemmingsreserve gebracht. 
Bestemmingsreserves worden gevormd op basis van een bestuursbesluit tot het doen 
van uitgaven en worden in het jaar van besluitvorming ten laste van het resultaat 
gebracht. 
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2.2 Balans 
 
 

 
 
 
 
  

Balans per 31 december 2020 2019
na verwerk ing saldo exploitatierekening € € € €

ACTIVA

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 0 0
Computers/multimedia 0 0
Inventaris 0 0

0 0

Vlottende activa

Statiegeld 246 148

Geldmiddelen
Kas 246 457
Pinbetalingen 0 0
Rabobank rekening/courant 4.652 2.704
Rabobank BedrijfsSpaarRekening 192.500 85.694
Rabobank BedrijfsBonusRekening 26.402 26.400

223.800 115.255

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 321 4.247
Waarborgsom Bovendijk 4.050 4.050
Omzetbelasting 3.655 2.080
Nog te ontvangen/vooruitbetaald 5.678 1.674

13.704 12.051

Totaal activa 237.750 127.454
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Balans per 31 december 2020 2019
€ € € €

PASSIVA

Stichting vermogen
Vrije reserve 3.710 5.000
Vastgelegd vermogen 0 0
Bestemmingsreserves 0 3.711

3.710 8.711

Voorziening groot onderhoud 55.621 40.094

Vreemd vermogen

Kortlopend vreemd vermogen
Uit te voeren projecten 134.313 34.991
Krediteuren 7.018 5.730
Gereserveerd vakantiegeld + sociale lasten 5.692 5.282
Gereserveerde vakantiedagen 16.334 17.067
Vooruit ontvangen/nog te betalen 10.724 11.694
Belastingen en sociale premies 4.338 3.885

178.419 78.649

Totaal passiva 237.750 127.454
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2.3 Toelichting op de balans 
 

 
 
 

2020 2019

€ € € €
Materiële vaste activa Woning Woning
Aanschafwaarde
Totaal aanschafwaarde 48.223 48.223

Cumulatieve afschrijvingen
Totaal cumulatieve afschrijvingen 48.223 48.223

Boekwaarde einde periode 0 0

De WOZ-waarde per 1 januari 2020 bedraagt € 1.499.000

Geldmiddelen 223.800,00 115,255

Deze grote stijging is veroorzaakt door stijging van het aantal projecten, waarvoor reeds voorschotten
zijn ontvangen, de verdere stijging van reservering grootonderhoud en reservering voor 
dekking verlies 2021. De geldmiddelen zijn gereserveerd en zullen nodig zijn voor (nog) aangegane 
verplichtingen. 

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 321 4.247

De debiteuren zijn lager door de daling van de opbrengsten.

Nog te ontvangen/vooruitbetaald 5.678 1.674

Naar aanleiding van ontvangst van de eindafrekening van toegezegde Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegehheid (NOW) is totaal €2.957 als vordering opgenomen. 

Vrije reserve
Saldo per 1 januari 5.000 3.694
Exploitatieresultaat 2019 0 5.017
Exploitatieresultaat 2020 -5.001 0
Naar bestemmingsreseve 0 -3.711
Intrekking bestemmingsreserve 3.711 0
Saldo 31 december 3.710 5.000

De vrije reserve is het cumulatief resultaat over de afgelopen jaren na verdeling van het resutaat.
Als de vrije reserve meer bedraagt dan €5.000, zal het meerdere worden toegewezen aan een
nog te bepalen bestemmingsreserve. In geval van een verlies wordt de opgebouwde bestemmings-
reserves als eerste afgebouwd. Het bestuur heeft ingestemd om het gerealiseerde verlies eerst in 
mindering te brengen van de bestemmingsreserve en het restant van de vrije reserve. 

Bestemmingsreserve's
Saldo per 1 januari 3.711 0
Toevoeging uit exploitatieresultaat 0 3.711
Intrekking uit exploitatieresultaat -3.711 0
Saldo 31 december 0 3.711

De bestemmingsreserve is gereserveerd voor de veranging van permanenente tentoonstelling. 
Door het geleden verlies in 2020 is de bestermmingsreserve komen te vervallen. 
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2020 2019

€ € € €

Voorziening Groot onderhoud
saldo per 1 januari 40.094 17.900
Onttrekking o.a. Vaatwasser/dak werkplaats -2.882 -3.016
Dotatie 18.409 25.210
saldo 31 december 55.621 40.094

De daling van de dotatie is veroorzaakt doordat in 2019 met terugwerkende kracht veel
correcties in het onderhoudsplan zijn aangebracht (2019: €14.443). In 2020 is dat minder 
gebeurd, alleen voor het asfalteren van de dijk (€3.000). Het onderhoudsplan is in 2020 
verder uitgebouwd met doorvoeren  van energie besparende maatregelen en het uitvoeren 
van achterstallig onderhoud van de tuinopstallen.

Uit te voeren projecten:
Westlandkaart.nl 5.114 5.114
Zonnepanelen 13.868 13.868
Tentoonstelling Buitenplaatsen 0 3.338
Waardig herdenken 75 jaar bevrijding 6.481 8.271
Erfgoededucatie 1.600 4.400
Erfgoedwestland.nl (voorheen HIP) 75.559 0
De Kracht van Toen 5.110 0
Tentoonstelling Schilder Scheltema 6.500 0
Audioset -3.919 0
Bijdragen dekking verlies 2021 24.000 0

134.313 34.991

Voor deze projecten zijn in de afgelopen jaren voorschotten ontvangen en zal de afhandeling in
2021 of verder plaats vinden. Voor de verklaring wordt verwezen naar het jaarverslag. 

Vooruit ontvangen/nog te betalen
Afrekening boekverkopen 3.011 546
Vooruit ontvangen donaties 80 85
Waarderingsuitkering 2.798 4.140
Pieffers, fundering ramenwarenhuis 0 3.000
Museumregistratie 0 423
MK, voorschot COVID-19 1.835 0
WSKO, lesprogr.Romeinen 200 0
Panorama, aanpassing website 0 700
Flynth, accountantscontrole 2.800 2.800

10.724 11.694
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2.4 Exploitatierekening 

 
 
 

definitief begroting
2020 2020 1) 2019

€ € € €
BATEN

Bijdragen
Gemeente Westland: expl.subsidie 193.636 189.916 187.604
Stichting WNME, subsidie 0 500 180
Gemeente Midden Delfland: subsidie 0 500 500
Sponsors 2.158 7.500 488
Fondsen 0 2.500 0
Donateurs 15.246 17.500 14.131
Giften 1.885 1.500 2.534

212.925 219.916 205.437

Toegang
Entreebewijzen 14.992 24.000 35.651
Lezingen/workshops 0 0 0
Verhuur ruimte 256 2.000 1.074

15.248 26.000 36.725

Verkopen
Activiteiten 1.708 2.000 14.280
Consumpties 10.075 34.000 54.545
Boeken 5.009 2.500 5.832
Groenten 3.879 8.000 5.921
Souvenirs & overige 2.856 2.000 2.495

23.527 48.500 83.073

Overige inkomsten
Rente 1 0 13
Overige baten 30.094 0 35

30.095 0 48

Totaal baten 281.795 294.416 325.283
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definitief begroting
2020 2020 1) 2019

€ € € € €
LASTEN

Personeel en vrijwilligers
Salarissen, sociale lasten en pensioenen 148.274 161.078 143.447
Ontvangen ziektegelden 0 0 0
Ziekteverzuimkosten 4.155 4.000 3.992
Saamhorigheidsbevordering 2.316 4.000 6.716
Overige kosten 958 1.000 4.804

155.703 170.078 158.959
Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen en terrein 5.884 4.500 7.917
Afschrijvingskosten 0 0 0
Dotatie voorziening grootonderhoud 18.409 3.000 25.210
Energie, water, vuilafvoer 9.591 12.000 12.384
Verzekeringen 5.858 6.000 5.767
Rioolheffingen, OZB, waterschap 8.350 6.500 7.033
Schoonmaak 8.479 12.000 8.356
Depot 18.107 20.000 17.887

74.678 64.000 84.554
Overige exploitatie
Overige exploitatie 31.669 2.200 7.419
Accountantskosten 2.800 2.800 2.800

34.469 5.000 10.219
Museale activiteiten
Onderhoud collectie 0 500 0
Aankoop collectie en bibliotheek 1.085 2.500 728
Vaste tentoonstelling 0 0 0
Vervanging technische installaties 0 2.000 0
Tijdelijke tentoonstelling 467 4.000 12.815
Tentoonstellingen wagenschuur 202 3.000 138
Abonnementen/contributies 1.483 1.500 1.684
Kosten educatie 1.360 2.000 491
Kosten historische tuin 2.581 3.500 3.499

7.178 19.000 19.355
Inkoop
Consumpties 4.049 17.000 18.955
Boeken 3.032 500 3.921
Groenten en verpakkingsmateriaal 96 0 441
Souvenirs & overig 992 2.000 1.350
Kosten activiteiten 1.052 500 8.235

9.221 20.000 32.902
Promotie
Advertenties 475 2.000 645
Presentaties (werving) 70 2.000 8.187
Promotiematerialen 135 1.500 212
Kosten StreekHistorie 4.867 4.500 5.234

5.547 10.000 14.278
Rentelasten 0 0 0

286.796 288.078 320.267
Naar Bestemmingsreserve/Vrije Reserve -5.001 6.338 5.016

Totaal lasten 281.795 294.416 325.283

1) Deze cijfers zijn aangepast in verband met een andere wijze van rapporteren.
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2.5 Toelichting op de exploitatierekening 
 

 
 
 

2020 2019
€ €

Toegang 14.992 35.651
In verband met de Corona is de omzet voor toegang inclusief rondleidingen met 58% gedaald.
Het aantal bezoekers nam af met 50% en het aantal rondleiding is 90% gedaald.

Verkopen 23.527 83.073
De opbrengsten van de consumpties en activiteiten zijn door Corona beiden gedaald met 
respectievelijk 82% en 88%. 
Bij de Boeken- en Groentenverkoop is de daling beperkt gebleven tot respectivelijk 14% en 34%.
In deze periode is de categorie Souveniers & Overige juist gestegen met 14,5%. 

Overige inkomsten
Overige baten
Tegemoetkoming vaste kosten RVO 4.000
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 11.591
Mondriaan Fonds 7.000
Nabetaling 2019 Museumkaart 1.938
Tentoonstelling Buitenplaatsen extra 4.776
Overige 789 35

30.094 35

De ontvangen tegemoedkoming van de overheid en Mondriaan en andere meevallers die 
betrekking hebben op voorgaande jaren zijn onder overige baten opgenomen. 
Tentoonstelling Buitenplaatsen is in 2019 uit voorzichtigheidshalve geen rekening 
gehouden met de nog niet ontvangen toezeggingen. Deze zijn uiteindelijk in 2020 ontvangen.

Lasten
Personeel en vrijwilligers 155.703 158.959

Per saldo dalen deze kosten. Eenerzijds zijn de salarissen met 3% verhoogd (+€4k) en anderzijds
is jaarlijks uitstapje niet doorgegaan (-/-€4k) en zijn minder overige kosten uitgegeven (-/-€4k). 
De stichting heeft op 1 januari twee stafleden (1,8 fte) in dienst. 

Huisvestingskosten 74.678 84.554

De afname is veroorzaakt door:
Dotatie voorziening: Dotatie €18.409 (2019: 25.210), met effect over vorig jaar €3.000 (2019: 14.443).
                             Voor verdere toelichting zie de balans. 
Energie, water, vuilafvoer zijn gedaald van €12k in 2019 naar €10k in 2020. De oorzaak is dat het
museum is overgestapt naar een andere leverancier  en het museum een tijd gesloten was. 
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2.6 Aanvullende informatie materiële vaste activa 
In deze paragraaf zijn alle te activeren investeringen opgenomen, ongeacht de wijze 
waarop de financiering heeft plaats gevonden. Geeft tevens zicht op het vastgelegd 
vermogen (onderdeel stichtingsvermogen).  
 
Grondslagen voor de waardering en resultaatsbepaling materiële vaste activa: 
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde 
afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De 
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs dan wel van de 
boekwaarde, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het 
actief.  
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: 

a. Gebouwen - 25 jaar / 4% 
b. Inrichting tentoonstelling - 10 jaar / 10% 
c. Inventaris - 10 jaar / 10% 
d. Computers / multimedia - 5 jaar / 20% 

De eventueel ontvangen algemene investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op 
de aanschafwaarde. De investeringen die zijn gefinancierd uit speciale 
inzamelingsactie of specifiek toegekende subsidies worden geactiveerd, waarbij de 
ontvangen gelden als "vastgelegd vermogen" onder het stichtingsvermogen zijn 
opgenomen. Uit "vastgelegd vermogen" valt jaarlijks via de bestemming van het saldo 
van baten en lasten een bedrag vrij naar ratio van de afschrijvingen op het materieel 
vast actief. 
 
  

2020 2019
€ €

Museale activiteiten 7.178 19.355

De daling is veroorzaakt dat er nagenoeg geen directe kosten zijn gemaakt voor tijdelijke 
tentoonstelling, behalve voor de werkzaamheden van vrijilligers en de vaste medewerkers. 

Inkoop 9.221 32.902

Voor de verklaring wordt verwezen naar de Verkopen. 

Overige exploitatie
Telefoonkosten 352 404
Kantoorbenodigdheden 867 487
Portokosten 1.278 494
Reproduktiekosten en drukwerken 0 49
Huishoudelijk verbruik 1.244 1.200
Computerkosten 1.160 2.282
Kosten adm., boekhouden, salarissen 1.371 1.279
Diverse algemene kosten 24.143 7
Kosten kassasysteem 817 793
Bankkosten 424 574
Kasverschillen 13 -150

31.669 7.419

Onder de overige inkomsten zijn de extra ontvangen bijdragen verwerkt. Een totaal bedrag van
 €24.000 is daarvan gereserveerd in 2020 om het verwachte verlies van 2021 te dekken.
Dit bedrag is verwerkt onder de post 'Diverse algemene kosten'. 
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Verloopstaat Materiële vaste activa over 2020 

 
 
Vastgelegd vermogen (onderdeel stichtingsvermogen) 
Het vastgelegd vermogen is gelijk aan de som van de boekwaarde Materiële vaste 
activa, dat is gefinancierd uit inzamelingsacties en toegekende subsidies.  
Het vastgelegd vermogen eind 2020 is de boekwaarde €852.247. Het aandeel dat zelf 
is gefinancierd uit de eigen middelen is per eind 2018 volledig afgeschreven.  
 
Gecorrigeerd verloopstaat na correctie van gemeentesubsidie: 
Op verzoek van de gemeente is de verloopstaat gecorrigeerd voor de ontvangen 
subsidie van de gemeente Westland met betrekking tot het Revitalisering project 
(opgeleverd 1 mei 2015). 

 
De ontvangen subsidie wordt gecorrigeerd op de cumulatieve afschrijvingen 
afgeschreven op basis van de gemiddelde afschrijvingstermijn.  
 

Materiele vaste activa Land Gebouw
Renovatie 
gebouw

Inrichting 
tentoonstelling Inventaris

Computers / 
multimedia Totaal

Aanschafwaarde
Openingsbalans 115.372  342.490  743.544    257.943           115.599   88.460        1.663.408    
Aanschaffingen huidig jaar -         -         -           -                  -          -              -              
Desinvesteringen huidig jaar -         -         -           -                  -          -              -              

Totaal aanschafwaarde 115.372  342.490  743.544    257.943           115.599   88.460        1.663.408    

Cummulatieve afschrijvingen:

Openingsbalans -         342.490  138.795    120.373           53.947     82.563        738.168       
Afschrijvingen huidig jaar -         -         29.742     25.794             11.560     5.897          72.993        
Desinvesteringen huidig jaar -         -              

Totaal cummulatieve afschrijvingen -         342.490  168.537    146.167           65.507     88.460        811.161       

Boekwaarde einde periode 115.372  -         575.007    111.776           50.092     -0               852.247       

Overzicht op verzoek van de gemeente: MVA
Aanschafwaarde einde boekjaar 1.663.408    
Subsidie -939.365      

Gecorrigeerd aanschafwaarde 724.043       

Cummulatieve afschrijvingen einde boekjaar 811.161       
Afschrijvingen subsidie -271.921      
Gecorrigeerd aanschafwaarde 539.240       
Gecorrigeerd boekwaarde 184.803       


