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 Gegevens per 1 januari 2017 voor ANBI 
 

Naam Stichting Veluws Streekmuseum Stichting Hagedoorns Plaatse Stichting Collecties Veluws Streekmuseum 

Adres internet site www.hagedoornsplaatse.nl  www.hagedoornsplaatse.nl www.hagedoornsplaatse.nl 

    

Fiscaal nummer 8052.33.672 8138.50.46 8161.70.757 

Contactgegevens Ledderweg 11 

8161 SZ Epe 

Ledderweg 11 

8161 SZ Epe 

Ledderweg 11 

8161 SZ Epe 

Bestuurssamenstelling Voorzitter Jan Vedder Voorzitter Arie Plaisier Voorzitter Elke Tetterode Ravestein 

 Plv. voorzitter Arie Plaisier Penningmeester Leen Tanis Penningmeester Leen Tanis 

 Secretaris Joop Egeter Lid Bouke Terpstra Lid Simone Breden 

 Penningmeester Leen Tanis     

 Archivaris Elke Tetterode Ravestein     

 Lid Johan van der Vosse     

 Lid Henri Slijkhuis     

Beleidsplan Zie uitgebreide tekst hieronder Fondsenwerving voor de renovatie en 

onderhoud. 

Jaarlijks onderhoud uitvoeren volgens plan. 

Er is geen actief beleidsplan. Acties hangen af 

van de vragen van de museum exploitant. 

Beloningsbeleid n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Doelstelling De stichting heeft ten doel: het inrichten, het 

beheren en in standhouden van een  

museum of meer musea van voorwerpen 

afkomstig uit de gemeente Epe in het  

bijzonder en overigens van de Veluwe of 

daarop betrekking hebbend.  

Het exploiteren en in stand houden van 

registergoederen die monument zijn in de 

zin van de Monumenten wet wat daarmee 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

Het beheren, in stand houden en uitbreiden van 

de collecties van het Veluws  

Streekmuseum in Epe.  

 

Verslag uitgeoefende 

activiteiten 

Organiseren van periodieke tentoonstellingen, 

educatieve projecten, kindermiddagen, Proef de 

culturen,  en diverse andere activiteiten 

uitgevoerd met derden. 

Verrichten noodzakelijk onderhoud zodat 

het pand blijft voldoen aan de status van 

Rijksmonument en aan de redelijke eisen 

van de huurder. 

Aankopen van enkele voorwerpen die een 

waardevolle aanvulling zijn voor het museum. 
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Plannen voor 2016 - 2020. 

Museum Hagedoorns Plaatse heeft een succesvolle periode achter de rug. In de afgelopen periode zijn de doelstellingen, die vooral gericht waren het behoud van 

de historische boerderij en het uitbreiden van de expositieruimte gehaald. Het aantal bezoekers is voor verbetering vatbaar. De financiële situatie is gezond, 

mede door de jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van de gemeente Epe. Het aantrekken van sponsoren voor de in standhouding van het geheel blijft actueel. 

Voor de volgende beleidsperiode zal het vooral de uitdaging zijn om het museum voldoende attractief te maken om een breed publiek te interesseren, zodat de 

gewenste bezoekersaantallen kunnen worden gehaald. 

Activiteiten zullen vooral gericht zijn op de jeugd. Van groot belang is het ontwikkelen van een meerjarig tentoonstellingsplan waarvoor interesse bestaat 

bij het publiek. 

 

 

Financiële verantwoording 2016 

 

2016 Stichting Veluws 

Streekmuseum 

Stichting Hagedoorns 

Plaatse 

Stichting Collecties 

Veluws Streekmuseum 

  Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

Subsidies en Donaties 23.514      

Verhuur   13.200    

Entree en overige 

opbrengsten 39.670 

   

1.626 

 Personeelskosten 

 

8.386 

    Kostprijs van de verkopen 

 

9.527 

    Bestuurskosten 

 

4.680 

    Huisvestingskosten 

 

21.643 

 

8.699 

  Verkoopkosten 

 

7.687 

    Algemene kosten 

 

5.680 

 

485 

 

440 

Bestemmingsreserve 

 

6.000 

 

3.000 

  Totaal     63.184 63.602 44.910 43.057 1.626 440 

Resultaat -418 

 

1.016 

 

1.186 

   


