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Stichting Groede 
jaarverslag 2022 
 

Doelstelling: 

Het behoud en de bevordering van culturele en natuurwetenschappelijke waarden en de cultuur in 

West Zeeuws-Vlaanderen in het algemeen en in de kern Groede in het bijzonder, alsmede het 

bevorderen van de leefbaarheid in West Zeeuws-Vlaanderen in het algemeen en Groede in het 

bijzonder, alles in de ruimste zin des woords. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van culturele evenementen, 

het zorgen voor de instandhouding van roerende en onroerende culturele goederen in West 

Zeeuws-Vlaanderen, het eventueel in eigendom, genot of beheer verwerven van zodanige 

cultuurgoederen (waaronder ook op de monumentenlijst geplaatste onroerende goederen) en het 

zo nodig – om instandhouding mogelijk te maken –exploiteren van zodanige goederen.  

Organisatie gegevens: 

 

naam: Stichting Groede   

           deze stichting beheert en exploiteert de formule “Het Vlaemsche Erfgoed”,  

           een straatlengte musea. 

adres: Slijkstraat 10, 4503 BC Groede 

tel. 0117-372414; email: erfgoed@zeelandnet.nl 

website: www.het-vlaemsche-erfgoed.nl 

KvK nummer: 21019505 

BTW nummer: NL009546182B01 

De Stichting onderschrijft de landelijke Ethische code voor Musea. 

 

Samenstelling bestuur: 

A.P.J. Oosterling, voorzitter 

F. A. Rodts  lid, specialiteit: collecties 

C.A. Oosterling-Versluijs  secretaris/penningmeester 

Beroep en nevenfuncties van bestuursleden: 

A.P.J. Oosterling is gepensioneerd leraar, singer-songwriter en voorzitter van Stichting  

Monumentenbehoud Groede.  Ook is hij stafmedewerker bij Yot VZW Brugge. Hij heeft een 

huistheater in de straat van Het Vlaemsche Erfgoed en ontvangt daar groepen. 

F. A. Rodts is edelsmid en organist. Hij is bestuurslid van de Stichting Vrienden van Watervliet en 

bestuurslid van St. Monumentenbehoud Groede. 

http://www.het-vlaemsche-erfgoed.nl/
http://www.google.nl/url?url=http://www.vakantiezeeland.tv/museum-het-vlaemsche-erfgoed-groede/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=s71gVID_F8PsO56ggZAO&ved=0CCoQ9QEwCg&sig2=aDXqHHsl8FdHz9b3AwcklQ&usg=AFQjCNFK6AIFqHnfSyHh4NPdtb5F8ubyBQ
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C.A. Oosterling-Versluijs is gepensioneerd organisatie-adviseur en counselor. Zij is bestuurslid 

van St. Monumentenbehoud Groede, St. Jota te Oostburg en St. Klara te Waterlandkerkje. 

Medewerkers: 

1. Een aantal vrijwillige medewerkers die optreden als gastvrouw en –heer en onderhouds-   

en andere voorkomende werkzaamheden verrichten ten behoeve van de ontvangst van 

gasten en onderhoud collecties/museale items. 

2. Zorginstelling Juutsom, die een dependance in de straat heeft en met cliënten hand- en 

spandiensten verricht  t.b.v. het museum, zoals schoonmaak werkzaamheden, coördinatie 

werkzaamheden o.a. voor groepsontvangsten en diverse andere ondersteunende taken in 

de formule. 

Algemeen 

 

In 2022 waren de gevolgen van corona nog duidelijk voelbaar. Weinig groepstoerisme en in de 

zomer een geleidelijk opengaan van culturele instellingen, waardoor de spoeling wat dunner werd 

en het aantal bezoekers in de zomer wat lager lag dan in het jaar daarvoor.  

De formule en “het straatje” werden door bezoekers onverminderd erg gewaardeerd.  

Het stichtingsbestuur is zich er steeds van bewust dat instandhouding en profilering van de 

collecties belangrijk zijn voor de kwaliteit van het museum.  

Er werden in 2022 op dit gebied een aantal zaken gerealiseerd.  

a. De museale schilderwerkplaats werd met een kleine ruimte uitgebreid, waardoor de historiciteit 

    van de collectie beter tot z’n recht komt.  

b. Ook werd het museum verrijkt met  twee informatieve filmpjes: in de schilderwerkplaats en in de  

    schoenlapperswerkplaats. Beide na een lange procedure (enkele jaren) gefinancierd met  

    projectsubsidies. In totaal zijn er nu 7 filmpjes in de diverse werkplaatsjes, een waardevolle 

    toevoeging aan het museumbezoek.  

c. bestuurslid Florian Rodts heeft een paar prachtige kinderactiviteiten ontwikkeld: een leren  

    bundeltje maken bij de schoenlapper en een plaatje ponsen op een aambeeld in de smidse.  

    Voorjaar 2023 worden deze geïmplementeerd.    

De formule kampt met een tekort aan vrijwilligers. De groep die er is doet zeer goed werk, maar 

iets meer mensen om makkelijker de roosters bezet te krijgen zou fijn zijn.  

In de Lutherse Kerk werden in de zomerperiode weer workshops voor kinderen gegeven en uitleg 

over historische schildertechnieken. Een mooie toevoeging aan de formule, waardoor de kerk ook 

weer geopend kon zijn.  

Sinds een aantal jaren is onze formule ook platform voor mensen met een beperking of afstand tot 

de arbeidsmarkt. Wij hechten erg aan deze sociale functie van het museum. 

http://www.het-vlaemsche-erfgoed.nl/
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In 2023 zullen meer mensen met een beperking in de museumformule kunstnijverheid- en 

ambachtelijke activiteiten ontwikkelen. 

Daartoe zal gewerkt worden aan de toegankelijkheid van bepaalde ruimtes voor rolstoelers.  

  

Uitvoering beleid en financiën 

 

Al jaren kampt de stichting met het probleem dat er slechts een kleine bijdrage per jaar wordt 

ontvangen van de gemeente Sluis, en dat deze bijdrage dan ook nog (voor ons veel te) laat in het 

betreffende jaar overgemaakt wordt. Hierdoor wordt onze exploitatie extra bemoeilijkt. 

Het is financieel bijna niet haalbaar om een compleet museum van een zo klein bedrag boven 

water te houden. Al jaren wijzen wij de gemeente Sluis daarop.  

Op grond van onze vragen gaf de gemeente Sluis opdracht aan SCEZ een onderzoek te doen 

naar aard en omvang van ons museum. Het onderzoek pakt voor ons gunstig uit, maar of het ook 

zal resulteren in een ruimere subsidie is op dit moment nog niet duidelijk. 

We wachten af of het mogelijk zal zijn ons beleid verder gestalte te geven en onze vleugels uit te 

slaan, door b.v. ontwikkeling van meer culturele activiteiten, meer kinderactiviteiten in het 

museum, beter collectiebeheer, betere publiciteit, actief zoeken naar vrijwilligers en 

bestuurders, enz  enz.  

Daarnaast is het echt noodzakelijk dat er financiële ruimte komt voor onderhoud van de panden  

(o.a. buitenschilderwerk, het visitekaartje van het museum), nutsfaciliteiten en andere basis-

kosten. 

De ongelijkheid in de verdeling van culturele budgetten over de musea in de regio speelt ons erg 

parten.  

Met ons profiel van culturele instelling, sociaal platform en toeristische trekpleister denken we toch 

een volwaardige speler in het culturele veld van Sluis te zijn.  

  

Toekomst 

 

Altijd weer probeert Stichting Groede met de zeer weinige financiële middelen toch plannen te 

ontwikkelen. We zijn het nieuwe jaar begonnen met een gesprek met de wethouder van cultuur 

van de gemeente Sluis, om onze zorgen te bespreken en onze plannen voor te leggen. 

Het Vlaemsche Erfgoed hoopt in de Lutherse Kerk een tentoonstelling aan de collecties toe te 

voegen over vluchtelingschap toen en nu (Salzburger Lutheranen en vluchtelingen door de 

eeuwen heen in de regio Vlaanderen / Nederland). 

Ook maakt het museum in het nieuwe jaar ruimte voor mensen met een beperking die onder 

begeleiding van professionals een activiteit willen ontplooien. 

In de ontvangstruimte van het museum (Erfgoedwinkel) wordt het interieur verbeterd en zal ruimte 

gemaakt worden voor een historische item over de edelsmid. 

http://www.het-vlaemsche-erfgoed.nl/
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Het Vlaemsche Erfgoed blijft steeds werken aan het aantrekken van groepen, het verbeteren van 

ontvangsten en het samenwerken met partners wat onze arrangementen betreft. 

Opnieuw zal, als ons jaarbudget zo klein blijft, een beroep gedaan worden op projectsubsidies, 

om (een deel van) onze plannen te realiseren.  

Tenslotte: 

 

Wij danken bijzonder onze vrijwilligers en de cliënten en medewerkers van Zorg- en 

Verblijfsboerderij Juutsom voor het mogelijk maken van de openstelling van de formule.  

Ook danken wij ieder die door schenking (van geld of historisch materiaal voor de collecties)  

en / of legaat de stichting een warm hart toedraagt.   

Daarnaast zijn we onze bezoekers zeer erkentelijk voor hun steun door bezoek.  

januari 2023. 

het bestuur van Stichting Groede.  
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Balans per 31-12-2022 
   

    Activa 31-12-2021 
 

31-12-2022 

    Inventaris musea  €         2.812,25  
 

 €    2.812,25  

Film LK  €         6.050,00  
 

 €    4.450,00  

BeeldschermLK  €         1.463,99  
 

 €    1.063,99  

Verbeteringen musea incl. filmpjes  €       11.563,37  
 

 €  14.459,08  

kas  €            145,00  
 

 €    1.367,00  

Rabo-rekeningen  €       13.604,85  
 

 €  13.865,70  

debiteuren 

  
 €    1.782,37  

te vorderen BTW  €            191,45  
 

 €       908,00  

    Totaal  €       35.830,91  
 

 €  40.708,39  

    

    

    Passiva 

   

    Eigen vermogen  €       20.372,43  
 

 €  13.084,57  

achtergestelde lening  €         1.800,00  
 

 €    1.200,00  

crediteuren  €         5.658,48  
 

 €  18.423,82  

reservering onderhoud collecties  €         3.000,00     €    3.000,00  

reservering onderhoud inventaris  €         5.000,00     €    5.000,00  

    Totaal  €       35.830,91  
 

 €  40.708,39  

    

http://www.het-vlaemsche-erfgoed.nl/
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Staat van Baten en Lasten 2022 
  

    baten 
   verkoop entree museum + arrangementen 
 

 €  11.741,21  
 overige baten 

 
 €       416,03  

 subsidie gemeente Sluis 
 

 €    7.500,00  
 projectsubsidie gemeente sluis 

 
 €    2.265,00  

 Overige subsidies / donaties 
 

 €    4.216,14  
 ontvangen rente 

 
 €           1,66  

 sponsoring voormalige verhuurder 
 

 €       600,00  
 sponsoring verhuurder  

 
 €       600,00  

 totaal 
 

 €  27.340,04  
 

    lasten 
   huur erfgoedwinkel  €         3.000,00  

  huur musea  €         3.420,00  
  energiekosten   €         1.355,35  
  exploitatiekosten LK (energie)  €         4.538,77  
  kosten activiteiten  €            291,00  
  kosten arrangementen  €            105,00  
  drukwerk   €            479,00  
  telefoon/internet  €            725,94  
  contributies/abonnementen  €            906,21  
  reclame/advertentie kosten  €         2.265,12  
  rente en bankkosten  €            738,25  
  representatiekosten  €            519,97  
  verzekering  €            446,43  
  vrijwilligersvergoeding  €            170,12  
  automatisering  €            449,00  
  aquisitie  €            600,00  
  administratiekosten  €            386,59  
  kantoorkosten  €            132,24  
  overige huisvestingskosten  €              95,25  
  onderhoud inventaris  €            230,60  
  inhuur personeel  €         6.743,80  
  totaal  €       27.598,64      

    Resultaat voor afschrijving 
 

 €      -258,60  
 afschrijven  

 
 €   -7.000,00  

 resultaat na afschrijving 
 

 €   -7.258,60  
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