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1.

Naam, adres, RSIN, telefoon en mail

Stichting Musem Waterland
Peperstraat 36
1441 BJ Purmerend.
RSIN 811974121
T: 0299 422605
M: info@museumwaterland.nl
2.

Verkorte doelstelling:

De doelstelling van de stichting is:
1: Het beheer en uitbreiden van de Kollektie Waterland
2: Het beheer casu quo de exploitatie van roerende en onroerende
goederen in zijn algemeenheid.
3.

Hoofdlijnen beleid

Er is geen beleidsplan maar wel een aantal uitgangspunten voor het beleid zoals:
1:
Het beheer van de collectie betekent het scheppen van condities om
de staat van de kunstwerken op langere termijn te behouden. Dat betekent o.a. de
aanschaf van apparatuur om de temperatuur en luchtvochtigheid in het depot
te regelen,
2:
Het uitbreiden van de collectie betekent het actief onderhouden van
relaties met kunstenaars, verzamelaars en erven over schenkingen en mogelijke
aankopen
3:
Het doen van aankopen betekent het inventariseren van mogelijkheden tot
verwerving van financiele bijdragen door subsidies, schenkingen, donaties,
sponsoring en nalatenschapen.
4:
De presentatie van de collectie op verschillende locaties, zowel in het Museum
Waterland, andere musea en tentoonstellingslocaties.
5:
Het verlenen van medewerking aan tentoonstellingen door derden door het verlenen van
bruiklenen.

4.

Bestuur en vrijwilligers

vacature				voorzitter
Piet Knook, Edam			
penningmeester
Koos Roskam, Edam			
secretaris
De verhuizing van de collectie en de bouw en inrichting van het nieuwe depot waren
meerdere vrijwilligers betrokken.

5.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in loondienst. Het doel van de stichting wordt gerealiseerd
door het bestuur en vrijwilligers. Zij kunnen aanspraak maken op vergoedingen voor werkzaam-

heden en gemaakte onkosten volgens de vrijwilligersregeling van de belastingdienst.
Als wordt afzien van uitbetaling van de vergoeding bestaat de mogelijk de vergoeding als gift
af te trekken waarbij een multiplier van 125% kan worden toegepast.

6.

Activiteitenverslag 2018

In 2018 werd de collectieadministratie bijgewerkt in excel. De collectie bestaat in totaal uit 170
werken te onderscheiden in de volgende technieken: schilderkunst, grafiek, beelden. keramiek en
glas, vormgeving, kunstenaarsborden, textiel, werk op papier, nieuwe media en fotografie.
De meeste werken zijn gefotografeerd en gepubliceerd op www.museumwaterland.nl/kollektie
waterland met een korte beschrijving.
Een deel van de collectie is te zien in het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Ook zijn werken
uitgeleend aan de Gemeente Purmerend en de Gemeente Waterland. De huidige opstelling moet
worden vervangen waarbij eveneens werk van een aantal overleden Waterlandse kunstenaars zal
worden getoond. Werk hiervoor is reeds beschikbaar gesteld door de ervan van Henk Scholten.
Ook de ervan Van Diepen zijn geinteresseerd in de expositiemogelijkheid.
Eind 2017 werd een begin gemaakt met de verbouwing van Peperstraat 36 tot nieuwe huisvesting
van de Kollektie Waterland, de tentoonstellingen, de kunstuitleen en de museumwinkel.
De inrichting van het depot kwam medio 2018 gereed. Na de zomer werden de werken teruggeplaatst in de op maat gemaakte stellingen. Het nieuwe depot is tot stand gekomen door de
inzet van vrijwilligers. Eind 2018 was de verbouwing van de tentoonstellingsruimte nog niet
gereed.
Er waren geen schenkingen in 2018 en door gebrek aan financïele middelen konden geen werken
worden aangekocht. Wel werd een schenking in het vooruitzicht gesteld door de Stichting Aart
Roos.
De vacature in het bestuur voor de functie van voorzitter moet op korte termijn worden ingevuld.

7.

Financieel verslag 2018

De stichting heeft geen structurele inkomstenbronnen. Verkoop van de opslagruimte
wordt overwogen. Door de waardestijging saldeert na aflossing van de lening een
positief saldo. De kosten van de depot werden gedragen doort de vereniging.
7.1 Winst en verliesrekening 2018
Rente				
4				
Huisvestingskosten
36
Verlies 		
152				
Bankkosten			
120
				-------								------Totaal			
156								
156
7.2 Balans per 31 12 2018
Gebouwen		
Liquide middelen
Te ontvangen		
Eigen vermogen
			
			
Verlies			
			
			

17621				
Leningen		
20000
2353				
Bestedingsreserve
494
33
335
--------							
20342							
152
--------								-------20494								20494

