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Woord vooraf
Graag presenteren we u het jaarverslag 2021 van Stichting Museum De Acht
Zaligheden.
Voor het tweede jaar op rij een vreemd jaar waarin het Covid-19 virus het museum
-en niet alleen ons museum- op allerlei mogelijke manieren in de weg zat.
Er werd net als in 2020 weer veel afgelast, het museum was meerdere malen
volledig gesloten vanwege de ingestelde lockdown. En tijdens de perioden dat we
open mochten zijn was het met aanpassingen en beperkingen. Dit betekent dat we
qua bezoekers, tentoonstellingen, evenementen en ook financiën een tweede
zwaar jaar achter de rug hebben. Zij het dat we een lichte stijging zien ten
opzichte van vorig jaar omdat er in de zomer wel wat mogelijk was. Van deze
periode hebben we dan ook gebruik gemaakt om zoveel mogelijk bezoekers naar
ons museum te trekken.
Met inzet en enthousiasme van alle medewerkers, vrijwilligers en bestuurders
hebben we afgelopen jaar toch weer mooie dingen gedaan en fijne en goede
momenten gekend.
Voor wat betreft de toekomstplannen van het museum zijn we intussen in de
eindfase beland. Er ligt een prachtig plan waar de gemeenteraad in het voorjaar
van 2022 een besluit over gaat nemen. We hopen op een goed resultaat en een
mooie toekomst voor ons museum.
Maar bovenal hopen we dat we in 2022 de periodes van lockdown achter ons
kunnen laten en dat we met of zonder aanpassingen de deuren van het museum
open kunnen houden en onze bezoekers kunnen laten genieten.
Eersel,
Mei 2022

A. van Hout
Voorzitter

J. Kerssemakers
Manager
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Bezoekers
Het zal niet verbazen dat gezien de aanhoudende corona situatie in 2021 het
aantal bezoekers niet het niveau bereikt van de jaren dat we volledig geopend zijn.
Gelukkig was er in de zomer wat mogelijk en hebben we in die weken met extra
activiteiten wat kunnen ophalen, vandaar dat het aantal ten opzichte van 2020 wel
is gestegen.
Feiten & Cijfers:
Bezoekers totaal
waarvan
Evenementen
Museumjaarkaarthouders

7.010
1.695
1.575

Tijdens de coronaperiode zijn de exacte cijfers van bezoekers aan de website en
de daarbij behorende afgelegde sessies, door ICT-problemen niet geregistreerd.
Ter indicatie hierbij de cijfers van 2020. Er is geen reden om aan te nemen dat die
in 2021 sterk afwijken:
5.500
bezoekers aan de website
6.600
afgelegde sessies
780
volgers op Facebook
263
volgers op Instagram
518
ontvangers van de museumnieuwsbrief
Het aantal volgers op de social mediakanalen is gestegen. We communiceren nu
meer en vaker via deze kanalen. Er zijn 263 nieuwe volgers op Instagram en er is
een stijging van 122 volgers op Facebook.
Bezoekers van het Kempenmuseum laten regelmatig opmerkingen achter in ons
gastenboek. Hier een impressie van de reacties:
- Erg leuk om dit boerenleven te zien. Daarbij veel jeugdherinneringen. Petje af
voor alle vrijwilligers.
- Superleuk en ’t ziet er allemaal mooi uit! De tuin is prachtig met oude
appelrassen, kruiden en bloemen!! En alle mensen zijn zó vriendelijk. Een leuk
bezoek!
- Superleuk museum, vooral de kindermiddag muziekinstrumenten maken. De
jongens van 6 en 3 hebben zich erg goed vermaakt.
- We hebben een fijne middag gehad mede dankzij de fantastische gids. Feest
van herkenning. Super bedankt.
- Wat ontzettende leuk. De speurtocht was super voor de kinderen. Ze vonden
het heel leuk om de voorwerpen te zoeken.
- Ontvangst top. Rondrit met gids in een woord uitmuntend. We hebben geweldig
genoten.
- Een prachtig en heel interessant museum. We komen nog een keertje terug.
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Arrangementen
In het aanbod van het Kempenmuseum zijn er voor groepen verschillende
interactieve arrangementen om het museum en de omgeving te ontdekken.
Het spreekt voor zich dat vanwege de aanhoudende pandemie en de daarmee
gepaard gaande beperkingen er in 2021 weinig tot geen arrangementen werden
geboekt.
De arrangementen die het museum aanbiedt: voor touringcars is er de
‘Smokkelroute’, ‘Teuten en landlopersroute’, de ‘Kerken en kapellekesroute’. En in
de kerstperiode de ‘Kerststallenroute’.
Voor kleine en grote groepen die geen gebruik (willen) maken van een touringcar
zijn er ook arrangementen. Hierin wordt altijd gestart met een museumbezoek
waarna dan met eigen vervoer verder de Kempen in wordt getrokken. Hiervoor
werken we samen met musea, organisaties en horeca in de omgeving. Zo is er
‘Grenzeloos genieten’, het ‘Zalig Rondje’, de ‘Smokkelwandeling’, de
‘Museumsnuffel’ en de ‘Museumsnuffel de luxe’.

.

Genieten in de museumtuin tijdens “Zestig jaar muziek in de Kempen”.
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Tentoonstellingen
Het Kempenmuseum heeft in voorbije jaren door zijn vele interessante exposities
ruime bekendheid gekregen. Regionaal, maar ook landelijk. Leidraad is steeds:
laten zien, dat er een doorlopende lijn is van verleden naar heden. Gewoonlijk is
er een zestal tentoonstellingen per jaar. Vanwege de verplichte sluitingen heeft de
planning over 2021 behoorlijk wat bijstelling vereist.
De volgende tentoonstellingen werden ingericht:
- Voor God en het avontuur
reeds ingericht in 2020 en verlengd tot 21 maart 2021
In ‘Voor God en het avontuur’ staat een vijftal Kempische missionarissen met
hun werk centraal: wie waren ze en wat dreef hen? Ze komen allen uit onze
dorpen: drie mannen en twee vrouwen. Ze worden geportretteerd in de
omgeving waar ze, veelal hun leven lang, werkten. Foto’s en tal van unieke
voorwerpen uit die landen roepen de sfeer op van pioniers in een andere wereld
dan de onze.
Daarnaast is er aandacht voor het ontstaan van de oudste kloosters en de
missie-orden die daarna kwamen. Tezamen hebben ze bijgedragen aan de
ontwikkeling van een wereld die wel achter ons ligt, maar tegelijkertijd ook nog
zo herkenbaar aanwezig is.
- Zestig jaar Muziek in de Kempen
van 20 juni t/m 5 september 2021
Met de tentoonstelling ‘Zestig jaar muziek in de Kempen’ geeft het museum de
bezoeker een goede indruk van de onuitwisbare rol die muziek de afgelopen
zestig jaar speelde in het alledaagse leven van de Kempenaar.
- Peter Adams, nodigt uit…
van 19 september t/m 28 november 2021
Expositie van de Bladelse beeldhouwer Peter Adams. Samen met werken van
kunstschilder en plaatsgenoot Corry Pasmans, richtte hij een boeiende duotentoonstelling in, waarin twee authentieke werelden elkaar ontmoeten.
- De tijd zal het leren
van 12 december 2021 t/m maart 2022
In deze prachtige tentoonstelling wordt aan de hand van zeven generaties een
doorkijk gegeven in de ontwikkeling van het basisonderwijs in de Kempen van
de laatste 120 jaar.
- Beeldentuin
In de kruidentuin worden beelden tentoongesteld.
* april t/m juni - Luc Verhaart
* juli t/m oktober - An Oris
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Activiteiten
Er was weer een scala aan activiteiten gepland. Helaas moesten we ook hier het
nodige annuleren.
Wat ging er niet door?
− Een kindermiddag in de voorjaarsvakantie
− Backyard festival in september
− Kadootjesmarkt op 28 november

Wat ging er wel door?
− Lentekriebels op 30 mei en 6 juni
Museum nog gesloten maar de tuin geopend. Vrije inloop met kraampjes voor
drankjes-to-go, spelletjes voor de kinderen en op 30 mei met mooie dansen van
Sidanza.
− Kunstmarkt
Op zaterdag 3 juli stonden er dertig kramen opgesteld. Samen met het mooie
weer, de muziek van Lindsay en Keven en heerlijk eten en drinken werd het
een mooie dag. Na zoveel maanden gesloten te zijn geweest een warm bad
met vele bezoekers.
− Muziek in de Kempen
Op tien zondagen in de periode van 27 juni t/m 3 september waren er lezingen,
presentaties en livemuziek. De ene zondag werd wat beter bezocht dan de
andere waarbij ook het weer van invloed was, maar in totaal toch zo’n 1502
bezoekers. Zeer geslaagde middagen met dank voor de hulp van alle
vrijwilligers.
− Kindermiddagen
Drie in de zomervakantie en één in de herfstvakantie. In de zomer werden ze
gekoppeld aan de tentoonstelling muziek en zijn er van afval instrumentjes
gemaakt en gitaarkoekjes gebakken.
In samenwerking met Vluchtelingenwerk Eersel en Stichting Leergeld in
Veldhoven hebben we vluchtelingenkinderen uitgenodigd bij de
kindermiddagen. De reacties waren erg enthousiast. Het museum wil de
toegankelijkheid vergroten en dit is een van de acties die het daarbij
ondernomen heeft en die in de toekomst opvolging zullen krijgen.
− Monumentendag
Op zondag 12 september werd in het kader van Open Monumentendag door
Eersel gewandeld onder leiding van een gids. Hiermee werkt het museum
samen met de gidsen van Visit Eersel. Afsluitend werd op het museum de
unieke DVD getoond van het voormalige klooster van Eersel. De wandeling
werd goed bezocht en is om verschillende redenen zeer de moeite waard
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vanwege de verscheidenheid van bezoekers: zij die er werkten, verbleven om
aan te sterken (zogenaamde Bleekneusjes), familie die er woonde, inwoners
van Eersel etc.
− Herfst natuurmarkt
Op zondag 3 oktober was de jaarlijkse Herfst-Natuurmarkt. Er waren mooie kramen,
lekker eten en topmuziek van de Plausible Pleasure Ragtime Band. Het karakter van
de Herfst-Natuurmarkt schuift steeds meer op naar eerlijke en duurzame producten.
Ambachten krijgen een prominentere plek zoals: zelf zuurkool maken, bierbrouwen,
karnen en boter maken etc.

Zestig jaar Muziek in de Kempen. 20 juni t/m 5 september ‘21
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Museaal
In 2021 is er een aanvraag gedaan bij het Mondriaanfonds voor twee
erfgoedtalenten, te weten een conservator en een medewerker collectiebeheer. In
de zomer zijn deze aanvragen gehonoreerd. Dit past in de ontwikkelingen die het
Kempenmuseum voor ogen heeft in nauwe samenwerking met de Gemeente
Eersel. Dit heeft als resultaat gehad dat eind november Lisa Schildermans,
afgestudeerd kunsthistorica, is aangesteld als conservator en eind december
Mellanie Dekker, afgestuurd aan de Reinwardtacademie, als medewerker
collectiebeheer. Voor het museum leveren zij een hele belangrijke bijdrage aan de
professionaliseringsslag die het museum wil maken.
De afdeling museaal bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Tentoonstellingscommissie
Collectiebeheer
Educatie
Gidsen
Ambachten
Tuin (vanwege het museale karakter)

Hieronder worden enkele ontwikkelingen in de museale afdeling beschreven.
Museaal profiel met als basis De Kempencanon
Om het museum een meer eigentijds gezicht te geven moet er niet alleen verteld
worden over het Kempische boerenleven
tussen 1850 en 1950. De Kempen is immers
veel meer dan dat. Er zijn stappen gezet om
– met behulp van architecten en
professionele museuminrichters – dat
‘nieuwe gezicht’ vorm te gaan geven. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van items (vensters)
die in de Kempencanon aan de orde komen.
Deze Canon van de Kempen vormt een
soort van ankerpunten: vijftig onderwerpen
waarin de ‘historische hoofdkenmerken’ van de regio zijn vervat. Een projectgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Eersel en het
Kempenmuseum aangevuld met Wim Lavrijsen als tekstschrijver, ging aan de slag
met het vastleggen van uitgangspunten. Aan de hand daarvan werden de canon
vensters uitgewerkt. Behalve als museuminrichting kan de canon ook een
ruggensteun zijn bij lessen regionale geschiedenis voor leerkrachten in het basisen voortgezet onderwijs. Ook de toeristenbranche, kan profijt hebben van de
Kempencanon. Vanuit de canon kunnen recreanten doorverwezen worden naar
toeristisch aantrekkelijke locaties. Tot slot kunnen de Kempengemeenten er hun
voordeel mee doen. Die krijgen zo hopelijk meer oog voor de dingen die hen
binden dan die hen scheiden. Een belangrijk uitgangspunt van de Kempencanon
betreft het ‘werkgebied’: welke plaatsen doen wel mee, welke niet. Heel bewust
hebben we ervoor gekozen het gebied te begrenzen bij de vier
Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden (en de 21
kerkdorpen die daar deel van uitmaken). Deze gemeenten werken bestuurlijk al
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vele jaren samen, bovendien zijn de Acht Zaligheden erin opgenomen. Dit hoeft in
onze ogen overigens niet te betekenen dat alle kerkdorpen in gelijke mate aan bod
komen. De inhoud van het onderwerp is belangrijker dan de plek in de Kempen
waar iets zich heeft voorgedaan.
De eerste conceptversie van de canon is inmiddels gereed. Hierbij hebben we
ondersteuning gehad van Erfgoed Brabant en van enkele heemkundigen uit de
regio. Veel dingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Daarbij is het overigens goed
om op te merken dat een canon nooit af is. Altijd kunnen zich onderwerpen
aandienen die om een herschikking vragen. Het fundament moet goed zijn.
Daarom is de conceptversie van de canon breed uitgezet in de hoop op
aanvullingen, reacties om er zo nog een betere canon van te maken. We hopen
2022 de definitieve versie van de canon te kunnen presenteren.

Samenwerking Cultuurhuis Bergeijk/ Eicha museum
In 2019 werden we benaderd door het bestuur van het Eicha museum uit Bergeijk.
Er waren organisatorische zorgen. Men zocht raad en advies bij het
Kempenmuseum. Er werd gesproken over intensieve samenwerking en zelfs over
fusie van beide musea.
Wij boden niet alleen collegiale ondersteuning en overleg maar zochten ook hier
verbinding en samenwerking. Van dorps-gerelateerd naar de brede Kempische
gedachte.
In 2020 heeft het Eicha besloten zelfstandig een doorstart te maken. De
samenwerking tussen beide musea is gelukkig blijven bestaan. In 2021 vond er
periodiek overleg plaats met vertegenwoordigers van het Cultuurhuis / Eicha
museum.
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Educatie
Kindermiddagen
In 2021 werd een aantal kindermiddagen gepland voor de jeugdige bezoekers
altijd in relatie met een lopende tentoonstelling. De kindermiddag in de
voorjaarsvakantie kon niet doorgaan, drie middagen in de zomer wel, evenals de
kindermiddag in de herfstvakantie.
Schoolprojecten
In 2021 zijn er drie schoolbezoeken ‘Overgisteren’ en drie bezoeken ‘Jet en Jan’ in
het museum geweest. Daarnaast zijn er twee bezoeken ‘Museumschatjes’
geweest en één bezoek met een klas van een basisschool. Dit is allemaal in de
periode augustus t/m november 2021 geweest.
Kempenkennis
De cursus ‘Kempenkennis – ontdek je dorp’ werd ontwikkeld met de
Volksuniversiteit. Deze cursus is bedoeld om inwoners van Eersel, mensen uit de
Kempen, toeristen en belangstellenden op een actieve manier te leren over het
heden en verleden van de gemeente Eersel en omliggende dorpen in de Kempen.
De cursus heeft al meerdere malen vertraging opgelopen door corona maar zal in
2022 uiteindelijk toch echt van start gaan.
Ontwikkelingen educatiecommissie
De educatiecommissie heeft stappen gezet in het maken van een plan voor basisen voortgezet onderwijs. Dit educatieplan moet ervoor zorgen dat er meer energie
en aandacht uitgaat naar het educatieonderwijs. We hopen dat we in 2022 met
behulp van participanten als Erfgoed Brabant, het CKV en de Pabo (docenten
erfgoedonderwijs) dit plan te kunnen voltooien.
Het leergebied erfgoedonderwijs maakt een sterke ontwikkeling door. De
mogelijkheden van krachtig onderwijs over de eigen omgeving worden steeds
meer gezien en erkend. Hier liggen ook uitdagingen voor het museum om zaken
uit het verleden zo betekenisvol mogelijk te vertellen aan de hand van objecten en
verhalen. De verhalen leren ons dat betekenissen hierover kunnen verschillen
tussen mensen. Door die verschillen te (leren) begrijpen, gaan mensen elkaar
begrijpen.
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Collectie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, een cultuurhistorisch museum, gevestigd in
een Kempische langgevelboerderij, waar tot 1974 het boerenbedrijf nog
daadwerkelijk werd uitgeoefend, laat de bezoekers kennis maken met de
geschiedenis van de Kempen in de periode 1850-1960. Hiertoe zijn zo’n 6000
objecten en voorwerpen bijeengebracht welke wisselend tentoongesteld worden in
het woongedeelte, de voormalige binnenschuur, koeienstal, varkensstal, de
bovenverdieping en de buitenschuur. Op de bovenverdieping ligt het accent op de
agrarische sector. In de voormalige binnenschuur is een aantal thema’s verder
uitgewerkt. In de koeienstal en varkensstal worden de kortlopende exposities
tentoongesteld.
De werkgroep collectiebeheer is onder begeleiding van Erfgoed Brabant bezig met
de collectiewaardering. Onderdeel van de collectiewaardering die gerealiseerd
wordt met de landelijke methodiek van collectiewaardering (op de museale
weegschaal) is het herleiden van de herkomst van objecten.
Een tweede werkgroep houdt zich bezig met de afstotingsprocedure (LAMO) en
een derde werkgroep met het overzetten van het systeem Adlib naar Memorix
Maior.

Kempencollectie
In de regio Kempenland bevindt zich een aantal musea en heemkundekringen, die
zich bezighouden met de cultuurhistorie van de streek. Deze organisaties hebben
met elkaar de wens uitgesproken om in overkoepelende zaken meer samen te
werken, zodat de zichtbaarheid en de beleving van het Kempisch erfgoed
versterkt zal worden.
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, heeft het initiatief genomen voor dit project
en is met Erfgoed Brabant in gesprek gegaan over de wijze waarop die
samenwerking gestalte zou kunnen krijgen.
De eerste overkoepelende zaak die de organisaties in gezamenlijkheid willen
oppakken is het collectiebeleid.
In 2021 werd Sies Vonk aangetrokken als projectcoördinator om het project
Kempencollectie te leiden en te komen tot uitvoering.
Voor het uitvoeren van de Kempencollectie is een bijdrage gevraagd van de
Provincie Noord-Brabant en een aanvullende financiering vanuit het Mondriaanfonds. Vanwege vertraging in het traject is bij de subsidieverstrekkers verlenging
aangevraagd. Deze is toegezegd. Afronding van het project staat gepland voor
2022.
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Pers en Promotie
Er was veel publiciteit in week- en dagbladen. Ook kwam de regionale omroep
Kempen tv opnamen maken in het museum rond de tentoonstellingen ‘Zestig jaar
Muziek in de Kempen’ en ‘De tijd zal het leren’. Tevens werd er een
sfeerimpressie gemaakt van de muziekmiddagen.
Mede omdat er een reserveringsmodule moest komen is de website aangepakt en
aangepast. Er ging een prachtige nieuwe versie online, overzichtelijk en
uitnodigend. Geleidelijk aan worden er nog zaken aangepast. Het voornaamste is
dat mensen nu online een museumbezoek kunnen reserveren.
In samenwerking met Market-it is de promotiecommissie bezig aan een
contentkalender om zich zodoende nog sterker te kunnen richten op de online
marketing.

Pop up store Carnaval
Carnaval in lockdown. Geen goed idee in het Zuiden. Vandaar dat de PRcommissie heeft meegedacht om er tijdens de carnavalsdagen toch nog iets leuks
van te maken. Onder de wapperende vlag van CV de Buurlanders, opende het
museum even haar poort. Men kon er lekkere warme koffie of choco “to go”
komen drinken en meteen wat heerlijke biertjes meenemen, ons Pront Blond en
Content Bruin!
Omdat 14 februari in de carnavalsdagen viel was er om de grote liefdes te
verassen ook een heus ”Valentijnsslökske – ‘K zie uew gère. Mag ik uew
houwuh?"
Veel bezoekers waardeerden onze geste en kwamen een koffietje drinken.
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De organisatie
De Acht Zaligheden een cultuurhistorisch museum gevestigd te Eersel, opgericht
in 1979 en sinds 2002 landelijk geregistreerd.
Bij de heropening in juni 2014 werd de gebruiksnaam “Streekmuseum De Acht
Zaligheden” gewijzigd in “Kempenmuseum De Acht Zaligheden”.
Het Stichtingsbestuur van het Kempenmuseum bepaalt in samenspraak met de
manager en conservator het beleid. Het bestuur bestaat uit acht leden. In 2021 is
het gelukt een nieuwe penningmeester aan te trekken in de persoon van Ton
Heesterbeek. Samen met de oud-penningmeester heeft hij tijdelijk deze functie
gezamenlijk uitgevoerd, zodat hij de ruimte had vertrouwd te worden met de
financiële zaken van het museum. De oud-penningmeester legt per 19 januari
2022 zijn functie neer maar zal vanuit zijn kennis en kunde betrokken blijven bij
het museum als extern financieel adviseur.
Oud-conservator Hendrik van de Aalst is aangesteld als vaste adviseur van het
stichtingsbestuur.
Het museum heeft een manager, in de persoon van Judith Kerssemakers die op
declaratiebasis voor twintig uur in de week de zakelijke leiding voor haar rekening
neemt. Daarnaast hebben we Riny Bullens in loondienst. Zij ondersteunt de
manager en heeft een dienstverband van vierentwintig uur. Ze vormen samen een
hecht team.
In 2021 zijn er twee medewerkers aangetrokken. Lisa Schildermans die de taak
van conservator vervult voor vierentwintig uur per week. En Mellanie Dekker als
medewerker collectiebeheer voor vierentwintig uur per week. Beide functies
worden voor een periode van respectievelijk achttien maanden en twee jaar
bekostigd door het Mondriaanfonds.
Het museum beschikt daarnaast over een enthousiaste groep van ruim 109
vrijwilligers die binnen verschillende commissies of clusters actief zijn.
Daarnaast heeft het bestuur zich ingezet om het beleidsplan Streekmuseum de
Acht Zaligheden 2013-2018 integraal te vernieuwen. Omdat het beleidsplan nauw
verbonden is met onze toekomstplannen heeft het actualisatieproces langer
geduurd dan gebruikelijk is. Het vernieuwde beleidsplan 2020-2024 is in de
bestuursvergadering van 10 september 2020 vastgesteld. Vervolgens hebben alle
medewerkers/vrijwilligers er kennis van kunnen nemen en hun zegje kunnen doen
over het beleidsplan en de globale toekomstplannen.
Stichting Museum De Acht Zaligheden heeft regels vastgelegd in een
huishoudelijk reglement en het vrijwilligersstatuut. Met alle vrijwilligers wordt een
vrijwilligersovereenkomst gesloten.
Bij de groep van de gidsen is gestart met het werven en opleiden van
kindergidsen. De programma’s van de basisscholen (Overgisteren en Jet &Jan)
lopen goed maar in verband met het wegvallen van oudere gidsen hebben we
daar nieuwe gidsen voor nodig. Deze gidsen worden intern opgeleid en dit project
zal zo gauw het weer is toegestaan voortgezet worden.
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In de tuin is het afgelopen jaar hard gewerkt. Er zijn vier nieuwe vrijwilligers die
hun bijdrage leveren. Ondanks corona hebben de vrijwilligers, zij het op afstand,
de tuin weten te onderhouden.
De receptie wordt gereorganiseerd qua taken en diensten. Ook is begonnen met
het werven en opleiden van receptiemedewerkers. Het wordt steeds moeilijker om
vrijwilligers te werven voor hele dagen. Daarom komen er nu meer vrijwilligers
voor halve dagen. In totaal wordt de groep uitgebreid met vier nieuwe
medewerkers.
Er is een werkgroep die een hernieuwde structuur aanbrengt in de wijze van
reserveren zodat het een werkbaar geheel wordt voor alle medewerkers.
De horeca is door corona praktisch helemaal stil komen liggen. In de tijden dat het
museum wel open mocht zijn er allerlei creatieve oplossingen gezocht
De evenementencommissie heeft een nieuwe samenstelling van vrijwilligers en
medewerkers. De bestaande evenementen zijn onder de loep genomen en er
wordt beter aangesloten bij de missie en visie van het museum. Jammer genoeg
hebben wegens corona niet alle evenementen doorgang kunnen vinden, maar dat
wil niet zeggen dat deze commissie stil heeft gezeten. Integendeel, zij zijn juist
hard aan de slag gegaan met het opperen van ideeën en het maken van
draaiboeken.
Begin juli hebben we de Kunstmarkt gehad. Daarna zijn er tien middagen geweest
met muziek en in de herfst de Herfst-Natuurmarkt.
Er hebben geen vrijwilligers afscheid genomen afgelopen jaar. Zeker in coronatijd
is dit wel uniek te noemen. Om de tachtig- en negentigjarigen aparte aandacht te
geven is vorig jaar gestart met de aanleg van een ‘Wall of fame’ in de vorm van
stoeptegels met naam en een korte quote van de betreffende vrijwilliger. We tellen
inmiddels dertien vrijwilligers van tachtig jaar en ouder. Wie in het bedrijfsleven
kan dat over zijn of haar personeel vertellen! Het museum is er trots op en wil
deze rijkdom aan wijsheid koesteren.
Dezelfde maatregelen die het museum in 2020 i.v.m. corona had ingevoerd, zijn
gebleven in 2021.
Vanwege het feit dat een groot gedeelte van de vrijwilligers gezien hun leeftijd tot
de risicogroep behoort, betekende dit dat er velen afgelopen jaar bepaalde
periodes niet durfden of konden komen. Het bestuur constateerde dat de inzet van
de vrijwilligers niet alleen van belang is voor het museum. Het museum met haar
werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende contacten is minstens zo belangrijk
voor de vrijwilligers zelf. Velen worstelden, net als 2020, met sociale eenzaamheid
en het gemis van hun vaste taken en de gezelligheid.
Vanwege corona viel het aantal weekendopeningen fors lager uit. Het lukte ons
toch die zondagen dat we open waren de bezetting met de jongste vrijwilligers
rond te krijgen.
Het werven van nieuwe vrijwilligers gaat meestal gemakkelijk. Men weet de poort
van het museum wel te vinden. Het werven van jonge vrijwilligers om het museum
ook fris en bij de tijd te houden, blijft een aandachtspunt. Speciale aandacht gaat
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uit naar de tentoonstellings- en educatiecommissie. Daar moet het komende jaar
echt oplossingen voor gevonden worden.
Systeembeheer, kassasystemen, contactloos betalen, digitale presentaties, zijn
een paar onderwerpen waar hard aan gewerkt wordt maar waar t.z.t. ook
investeringen voor nodig zijn omdat systemen verouderd zijn. Alle lof voor de wijze
waarop nu steeds oplossingen gevonden worden.
Onderhoud en recyclage
Onderhoud blijft een zorg van het museum waar inmiddels met de gemeente
Eersel nauw contact over is. Dat wat het museum zelf kan met behulp van het
korps van vrijwilligers, nemen we onderhanden. Reparatiewerkzaamheden,
schilderwerk, elektra noem maar op, wordt aangepakt.
Alle gietijzeren tuinstellen zijn dit jaar opgeknapt en houten banken gerestaureerd.
Inmiddels heeft een groep vrijwilligers zich gebogen over een duurzaamheidsaspect, namelijk het uit elkaar halen van apparaten om zodoende alles van
metaal, ijzer, koper, messing etc. te scheiden. Op die manier draagt het museum
bij aan duurzaamheid. Bovendien verdienen we er ook een spaarcentje bij, dat
weer besteed kan worden aan de ‘Lief en Leedpot’ en aan uitstapjes met de
vrijwilligers.
WTBR en Governance Code
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking
getreden. De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting,
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zijn veranderd en het bestuur van
het museum heeft deze veranderingen geïmplementeerd.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft gevolgen voor de
governance van de organisatie. Een deel ervan is al onderdeel van de
Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor
goed bestuur en toezicht. De Code gaat over het gehele besturingsproces van een
organisatie: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht en verantwoording. De
Code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren aan de hand van
vragen als: “Hoe doen we het eigenlijk?”, “Waarom doen we het zo?” en “Wanneer
doen we het goed?”. Het gaat er niet om dat we alle regels kunnen afvinken, maar
of er sprake is van bewust handelen. De Code bestaat uit acht principes. Bij elk
principe zijn aanbevelingen opgesteld die concrete aanwijzingen geven voor
handelen. Voor de principes geldt ‘pas toe én leg uit’. De principes zijn ruim
gesteld, maar ook verplichtend. Ze moeten gevolgd worden en omdat ze ruim
geformuleerd zijn, vraagt dit om een toelichting hoe de organisatie deze heeft
toegepast. Aan de hand van deze principes is o.a. de aanvraag gedaan bij het
Mondriaanfonds voor de twee erfgoedtalenten.
In de Governance Code Cultuur 2019 is al opgenomen dat je niet bij de
beraadslagingen en besluitvorming betrokken mag zijn bij tegenstrijdig belang.
Datzelfde geldt ook bij ongewenste belangenverstrengeling.
Behalve tegenstrijdige belangen, aansprakelijkheid van bestuursleden en
bestuursmodellen omschrijft de Governance Code Cultuur ook gedragsnormen op
volgens de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.
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Samenstelling stichtingsbestuur 31 december 2021
Ad van Hout - voorzitter
Guus Donders - vicevoorzitter
Toon Schellens - secretaris
Jack Kouwenberg - penningmeester tot 19 januari 2022
Ton Heesterbeek, Ton - penningmeester vanaf 1 juli 2021
Ad Bierens - lid
Henk van de Klundert - lid
Wiek Mattheijssen - lid
Gerrit van der Weijst - lid
Naast het Kempenmuseum is ook de Stichting de Vrienden van het
Kempenmuseum actief. De Vrienden beheren het donateur- en sponsorbestand
en werven nieuwe donateurs en sponsoren.
Het museum kan voor museale investeringen een beroep doen op de Vrienden.

vrijwilligersdag met BBQ, 27 augustus 2021
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Financiële gegevens
Staat van baten en lasten*
Baten
entreegelden
gidsenvergoeding
ontvangsten winkel
ontvangsten schop
subsidies gemeente ¹
overige subsidie/bijdragen ²
onttrekking reserves
overige baten

€
18.854
1.624
9.519
32.124
43.772
4.167
7.965
9.144

totaal

127.169

resultaat

-21.912

Lasten
personele kosten ³
huisvestingskosten
afschrijvingen
inventariskosten
inkopen schop/winkel
tentoonstelling/evenement
algemene kosten
kosten kantoor en bet. verkeer
commerciële kosten
TVL/TOGS

€
86.045
25.897
8.876
1.336
19.453
3.928
6.305
6.949
6.596
-16.304

totaal

149.081

* De staat van baten en lasten is ontleend aan de jaarrekening 2021.
¹ inclusief corona subsidies tot bedrag van € 26.000
² betreft bijdrage Mondriaanfonds in loonkosten tijdelijke medewerkers
³ onder aftrek van ontvangen NOW-bijragen van € 17.052
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Lijst samenwerkende bedrijven/ organisaties
In 2021 was er deelname van, of werd er samengewerkt met
Onderstaande bedrijven, organisaties en verenigingen:
ASML – Veldhoven
Bakkerijmuseum – Luyksgestel
Bakkerij de Lau – Eersel
Bakkerij van Heeswijk – Eersel
BMA Verhuur – Eersel
Bruns – Bergeijk
BV de Pikhoek – Eersel
Camping ter Spegelt – Eersel
Claassen boomverzorging – Eersel
Cultuurhuis – Bergeijk
Cultureel Centrum De Muzenval – Eersel
Cultuurpunt – Eersel
Digi Z – Eersel
Bureau voor Training en Supervisie Judith Kerssemakers - Eersel
Egtrein – Bladel
Eindhovens Dagblad, kunst/cultuurredactie – Eindhoven
Erfgoed Brabant – ’s Hertogenbosch
Firma Kox witgoed – Eersel
Gemeente Eersel – Eersel
Glazenhuis – Lommel
Heemkundige studiekring De Acht Zaligheden – Eersel
Hofkaemer – Bergeijk
Kempen TV – Hapert
Keuken van de Kempen – Eersel
Kinkorn – Tilburg
Kunstloc – Tilburg
Land van de Brabantse Kempen – Lage Mierde
Market-it – Hapert
Metaalflex – Hapert
Mondriaanfonds – Amsterdam
Muziekvereniging De Goede Hoop – Eersel
Nederlandse Museumvereniging – Amsterdam
Omroep Brabant
Oogenlust – Eersel
Oranjefonds
Parochie St. Willibrordus – Eersel
RHC – Eindhoven
Rythovius college – Eersel
Stichting Bibberblues – Eersel
Textiel Museum – Tilburg
Tinteltuin – Eersel
Visit Eersel
Visit Brabant – Oisterwijk
Volksuniversiteit – Eersel
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