
Plannen 2023 – 2025.    
Van Het Vlaemsche Erfgoed.                           
 

 
Even terug blikken. ( december 2022) .  

In 2022 is in de zomermaanden een onderzoek binnen onze organisatie geweest – op 
verzoek van de gemeente Sluis – door Erfgoed Zeeland. 
Dit onderzoek was een antwoord vanuit de gemeente op ons dringend verzoek om ons 
middelen ter beschikking te stellen voor het aanstellen van een coördinator. Zo dat ook met 
diverse ander musea in de regio gebeurt. We wachten nog op een reactie vanuit de 
gemeente. 
We gaan er vanuit, dat het komend jaar 2023  duidelijk zal worden dat: 
= We wel of geen middelen hebben voor het aanstellen van een coördinator. We gaan 

uit  van wel: 
  Zodat we voor de komende jaren weer volop en enthousiast plannen kunnen maken, 

omdat we dan weer enigszins weten wat tot de mogelijkheden kan behoren.  
Zoals: 

• het gericht werven van vrijwilliger medewerkers en een vrijwilligersbeleid opzetten 

• het verder stroomlijnen van de formule en aanbod aan bezoekers 

• het onderhoud van de collecties en de ruimten ( collectieplan uitwerken)  

• indien corona wegblijft en de benzinekosten betaalbaar blijven dan zullen de 
touroperators met groepsbezoeken ook weer gaan komen. We hebben een 
arrangementenaanbod, dat zal  in overleg  up-to-date gemaakt worden. 

• ook als er een coördinator komt willen we de samenwerking met St. Juutsom  en 
haar medewerkers en cliënten voorzetten, dat is voor beide partijen heel waardevol 
gebleken. We kunnen dan verdere afspraken daarover maken. 

• of de regionale museumvereniging opgericht wordt willen zo mogelijk gebruik maken 
van de mogelijkheden die deze ons kan bieden 

• als de fondsenwerving volgens plan verloopt dan kunnen we eind 2023 starten met 
het inrichten van het project ‘Welkom in Groede’ in de Lutherse  kerk. 

• in 2023 zullen we een plan ontwikkelen voor het terugbrengen van een orgeltje in de 
Lutherse kerk. We bewaren daarmee een historisch orgeltje en geven het weer een 
functie. 

• meer tijd maken voor afstemming met andere organisaties regionaal/provinciaal 
 
 

Doelstelling en werkwijze. 
Het Vlaemsche Erfgoed, een elk-weer voorziening met een cultuur-historisch karakter, heeft 
als doel de bezoekers  iets te laten zien van hoe er voor en rond WOII in een landbouwdorp 
zoals Groede geleefd en gewerkt werd (ambachten laten zien, kledij tonen, dialect laten 
horen). 



De formule heeft wat de aantrekkingskracht  betreft een boven regionaal karakter, maar 
daarnaast is het aanbod ook aantrekkelijk  voor regio- en streekbewoners.  
Schoolgroepen behoren eveneens tot onze doelgroep. Deze maken met  behulp van een 
speurtocht een reis door de formule.  
Dit cultuur-historische aanbod wordt ondersteund met informatieve filmpjes ( 8 stuks  voor 
de diverse museale items en een introductiefilm op Groede/Het Vlaemsche Erfgoed  in De 
Lutherse kerk ( vooral voor groepsontvangsten) en een korte introductiefilm in de 
Erfgoedwinkel/entree ( voor individuele bezoekers) 
Het Vlaemsche Erfgoed is ook een sociaal platform, dat  vrijwillige medewerkers, 
gepensioneerden en de cliënten van zorginstelling Juutsom een plek biedt waar ze naar 
eigen kunnen zich mogen en kunnen inzetten, waar ze anderen ontmoeten en daarmee 
samen werken aan:  het ontvangen van de bezoekers, het ‘runnen van de winkel’, het 
onderhouden en schoonhouden van de formule etc.  
 
Ethische code. 
Het bestuur van de Stichting onderschrijft de Ethische Code voor Musea en draagt deze over 
aan de vrijwilliger(s) met een coördinerende en begeleidende taak. Daartoe worden onder 
meer de jaarlijkse beleids- en werkplannen met alle vrijwilligers  besproken, waarin ook de 
plannen met de collecties aandacht krijgen.  
 
 

Vooruitblikken. 
 
De komende jaren zal gewerkt worden aan: 
 
Verbeteren / c.q. verdere professionalisering van de bezoekersformule 
Dit is een continue proces waaraan we voortdurend proberen te werken met de geringe 
middelen en menskracht die we hebben. 

• Het schilderwerkplaatje is in het afgelopen jaar verder uitgebreid, o.a. met een 
demonstratie film en  in de komende periode zal een plan gemaakt worden voor een 
betere  presentatie. 

•  De schoenlapperswerkplaats zal opnieuw ingericht worden. In 2022 is er een ook 
een beeldscherm in geplaatst. Er zal een plan gemaakt worden om de collectie beter 
te beschermen ( af te schermen)  tegen ‘nieuwsgierige’ bezoekers. 

• De smederij heeft voortdurend aandacht nodig om een aantrekkelijk museaal item 
te blijven in combinatie met gebruik door vrijwilligers. 

• Het historisch kinderspeelgoed is hard toe aan een opbergkast en opknapbeurt . 

• Het’ Welkom in Groede’ project is in de fase van fondsenwerving. Doelstelling van 
het project is om een permanente tentoonstelling in de Lutherse kerk te maken over 
de Salsburgers, die in de 18e eeuw als vluchtelingen groep hier in de streek 
aankwamen en zich vooral in Groede vestigen, waar ze een kerk bouwden en later 
een schooltje. We willen dit project koppelen aan  de vluchtelingenproblematiek 
door de eeuwen heen. Groede was altijd al een toevluchtsoord. 
Streven is eind 2023 met de opbouw van de de tentoonstelling  te starten. 

• Het ‘orgeltje ‘ terug in Groede in de Lutherse kerk. Er is in de regio een klein 
balustrade orgeltje ‘gevonden’. We onderzoeken nu de mogelijkheden om dat in de 



Lutherse kerk te plaatsen ( daaruit is een orgeltje al heel lang geleden verdwenen). 
Planmatig zal dat pas in 2024 / 2025 aan bod kunnen komen. 

• Voor de kinderen is een Vlaamse Erfgoed knutseldoosje ontworpen. Dat zal in het 
komend jaar verder nader geïntroduceerd worden. 

 
Bezoekers goed ontvangen. 
Nu er weer wat groepen beginnen terug te komen is het parkeerprobleem in de Molenstraat 
( bij de Lutherse kerk) en nabij de Slijkstraat ( het Vlaemsche Erfgoed) weer in volle hevigheid 
terug. We zouden voor de Lutherse kerk in de Molenstaat een plek moeten hebben om een 
bus neer te kunnen zetten, zodat de bezoekers daar rustig kunnen uitstappen en eerst de 
introductiefilm kunnen zien. Ook in de nabijheid van de Slijkstraat is geen goede 
parkeerplek. In overleg met de ondernemers, bewoners in de omgeving en Gemeente Sluis 
zullen we proberen een oplossing te vinden voor dit Groese probleem. 
 
Een representatieve ontvangst. Het eerste gezicht / de ‘buitenkant’ van de presentatie van 
onze collecties is belangrijk. Dit jaar is een start gemaakt met ‘het hekwerk’ maar ook de 
gevels hebben een opknapbeurt nodig en sommige ruimten moeten ook opgeknapt worden. 
Hiervoor zal een plan gemaakt worden inclusief financieringsplan. 
 
Marketing en informatie bezoekers. 
Wij zijn een elk weer formule voor de bezoekers in de regio. We weten dat de website 
behoorlijk vaak bezocht wordt. Deze moet up-to-date gehouden worden wat betreft 
bezoekmogelijkheden, activiteiten en openingstijden van de formule. Een vrijwilliger heeft 
dit als zijn taak. We  trachten daar voortdurend aandacht aan te besteden.  
Daarnaast hebben we een informatieve entreekaart, brochures en adverteren in diverse 
bladen.  
Er zal een plan ontwikkeld worden om nog meer met apps te werken om de bezoekers beter 
te informeren over de diverse museale items. 
 
 
Collectiebeheer.  
Digitalisering: De digitalisering  van de collectie is weer opgestart. Uitbreiding met meer 
mensen van deze specialistische vrijwillige taak is een streven voor de komende jaren. 
 
Wij hebben nog meerdere collecties in beheer van een deel daarvan wordt maar een heel 
klein gedeelte getoond. De zolder van het bijgebouw van de  Lutherse kerk  is onze 
opslagruimte. Deze zou beter ingericht moeten worden en een ventilatiemogelijkheid 
moeten hebben.  
 
Stichting Juutsom. 
Deze Stichting heeft zich een aantal jaren terug met een dependance in het museumstraatje 
gevestigd. De cliënten assisteren onder begeleiding bij het ontvangen van gasten en 
verrichten hand- en spandiensten.  
Sinds de vrijwilliger coördinator door ziekte weggevallen is nemen de begeleiders van deze 
instelling waar mogelijk de coördinatie van de activiteiten en de vrijwilligers van het 
Vlaemsche Erfgoed waar.  



Een echte oplossing is dat niet, omdat uiteraard hun begeleidings- en zorgtaak altijd 
voorgaat.  We ervaren deze samenwerking  echter wel als zeer waardevol voor beide 
partijen en wij willen, als er een coördinator komt,  trachten een goede  vorm te ontwikkelen 
om de samenwerking in stand te houden.  
 
 
 
Financieel. 
We zijn gewend om ‘de tering naar de nering te zetten’ en om ‘veel om niet te doen’ omdat 
er geen middelen voor zijn of.   
 
We worden ( in sommige gevallen ook financieel) goed ondersteund door onze 
samenwerkingspartners en buren: de streekproductenwinkel, St. Juutsom, de huisbaas en 
diverse bewoners in de Slijkstraat. Zoals: 
-De huur voor het entreegebouw van het Vlaemsche Erfgoed wordt gedeeld met  de 
‘streekproductenwinkel’.  
-St. Juutsom betaalt een deel van de internetkosten.  
-De nutsvoorzieningen  worden door de ‘streekproductenwinkel’ betaald en de 
verwarmingskosten door Juutsom.  
-Voor de museale ruimten in de Natte Pij betalen we geen vergoeding 
-Dit jaar ook niet voor het gebruik van de museale ruimten in gebouw 3a, 5 en 7.  
 
-St. Juutsom  neemt waar mogelijk de coördinatie rol over, maar ideaal is dat niet. 
We hopen dat het onderzoek oplevert dat we meer middelen  ter beschikking krijgen om 
zodoende minder afhankelijk te zijn van anderen. 
 
Voor het onderhoud van de collecties, de gebouwen e. d. zijn geen middelen. Waar mogelijk 
doen we een beroep op fondsen. 
 
Overig: 
-St. Groede betaalt alle beheerskosten van de Lutherse kerk als vergoeding voor het 
gebruik..   
-Dit jaar heeft St. Juutsom de vrijwilligersvergoedingen voorgeschoten. Deze moeten  nog 
terugbetaald worden. 
-De p.r. wordt uitgevoerd door een ‘bevriende relatie’ voor een symbolisch bedrag per 
maand.  
 
Verder is het plannen maken heel lastig omdat we niet weten waar we staan. We gaan er 
toch nog maar vanuit dat we in 2023 middelen ter beschikking hebben voor een 
coördinator/algemeen medewerker. 
 
 
 
 
 
 
 



Begroting St. Groede / het Vlaemsche Erfgoed/ exploitatie Lutherse kerk 

 

BATEN:      2023  2024  2025 

Entree’s musea en arrangementen   14.000  16.000  17000 

Overige baten                 500            500     1000 

Subsidie gemeente Sluis    45.000  45.000  47000 

Verkopen museumwinkel         1.500    2.000   2000 

Totaal:       61.000  63.500  67.000 

tekort op deze begroting      2.900        1.600*) 

 

LASTEN: 

Huur bijdrage erfgoedwinkel    3.000  3.000     3000 

Gebruiksverg. diverse museale items           6.000  6.000     6000 

Exploitatiebijdrage Lutherse kerk   4.000  4.000     4000 

Kosten activiteiten            500      700     1000 

Kosten arrangementen     1.200  1.200     1500 

Internet/telefoon/automat.      1.500  1.500     1500 

Reclame/advert.kosten e.d.      3.000  3.000     3000 

Rente en bankkosten              750      750       750 

Verzekeringskosten               700     700       700 

Vrijwilligers vergoedingen        7.000  7.000     7000 

Salariskosten coord./med.              30.000          30.000   30000 

Vergoed. pr med.w .                    5.000 6.000                 6000 

Kantoor- en div. kosten          250     250                   500 

Onderhoud geb./coll./invent.     1.000  1.000                 2000 

Totaal                63.900          65.100  66.950 

 


