Jaarverslag 2018 | Stichting Museum Bussemakerhuis
Voorwoord van de voorzitter
In het voorjaar van 2018 vierde het Bussemakerhuis haar 25-jarige bestaan. Vijfentwintig jaar
waarin hard gewerkt is om van het Bussemakerhuis te maken wat het nu is, een geaccrediteerd
volwaardig museum dat zich mag verheugen in steeds meer bezoekers. Onder deze bezoekers
groepen basisschoolkinderen die ieder jaar in het museum komen kijken hoe het vroeger in
Borne en op school was.
Vlak na de viering van het jubileum mocht ik het voorzitterschap van Ton Tammerveld
overnemen. En dat doe ik graag. Wel kwam daardoor de functie van penningmeester vacant.
Inmiddels (januari 2019) is een ervaren financieel bestuurder bereid gevonden die taak op zich
te nemen.
Gedurende 2018 organiseerde het Bussemakerhuis wederom boeiende tentoonstellingen.
Deze tentoonstellingen werden mogelijk gemaakt door de creativiteit en de inzet van zo’n 70
vrijwilligers. De tentoonstellingen “Mooi in de plooi”, “Van alle kanten”, “Uit Bornse bodem” en
“Martelaressen van adel” konden allemaal rekenen op veel bezoekers en positieve media
aandacht. Ook de samenwerking met de Gidsengroep Oud Borne werd verder versterkt en
natuurlijk deed het Bussemakerhuis ook mee met (oud) Bornse festiviteiten. Tevens werd hard
gewerkt om ons monumentale pand en tuin in goede staat van onderhoud te houden.
De opgaande lijn in bezoekersaantallen zal wel verder versterkt moeten worden, want om tot
een financieel sluitende begroting te komen zijn er meer bezoekers nodig. De groep in musea
geïnteresseerde fietsers en wandelaars groeit echter en bezoekt steeds vaker ons mooie
Twente. Gedurende 2019 zullen we er alles aan doen om ze tot een bezoek aan het
Bussemakerhuis te verleiden.
Met de gebruikelijke inzet van vrijwilligers en bestuur gaat dat zeker lukken!

Het Bussemakerhuis: museum én rijksmonument
Het Bussemakerhuis is het enige overgebleven linnenhandelshuis in Nederland dat nog in
vrijwel oorspronkelijke staat verkeert en is opengesteld voor publiek. Het huis staat aan de
Ennekerdijk in de historische kern van Borne en heeft met zijn fraaie klokgevel en
indrukwekkende geschiedenis met recht zijn monumentale status verdiend.
Bij een bezoek aan het Bussemakerhuis ontdek je op eigentijdse wijze het verhaal van de
ontstaansgeschiedenis van de Twentse textielindustrie.
Rond 1675 was Borne het belangrijkste centrum van de linnenhandel in Nederland, maar na
de opkomst van de katoenweverijen verplaatste de welvaart zich naar omliggende steden als
Enschede, Almelo en Haaksbergen.
Binnen het museum krijg je een unieke inkijk in de leefwijze van een Doopsgezinde
linnenhandelaar in de 18e en 19e eeuw in Twente.
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Nevenfuncties
Paul de Jong

Directeur & Interim manager Mercenarius BV
Directeur Persistere BV
Voorzitter regio Oost Koninklijk Instituut van Ingenieurs

Mariette Groot Rouwen

Directeur Xomex Design

Wim Hesselink

Secretaris stichting Borne Boeit
Bondsraadslid ANWB en daaruit voortvloeiend voorzitter van de
provincie Overijssel
Coach voor ROZ te Hengelo

Wilma Witteman

Voorzitter Bornse Kunstkring
Bestuurslid Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900

Liesbeth Hassink

Voorzitter Willem Willink Stichting
Penningmeester van de Lionsclub Delden
Bestuurslid Twentse Fondsen

Remon Boomkamp

Directeur Boomkamp Ontwerp en Realisatie
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Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een goed functioneren van museum Bussemakerhuis. De
vrijwilligers zijn binnen vele taakvelden werkzaam en hebben soms specifieke expertise die
waardevol is voor de ontwikkeling van het museum.
Om dit belang te onderstrepen heeft de organisatie een vrijwilligersbeleid dat erop gericht is
de circa 70 vrijwilligers te boeien, binden en behouden. Het beleid is gebaseerd op de
volgende aandachtspunten:
•
•
•
•
•

Binnenhalen
Begeleiden
Belonen
Behouden
Beëindigen

Met dit vrijwilligersbeleid hoopt de organisatie de vrijwilligers een duidelijke en nadrukkelijke
positie te geven in het geheel van de taken en functies die nu en in de toekomst van museum
Bussemakerhuis worden verwacht.

Tentoonstellingen
Doorstikt met verhalen in doosjes verstopt – 21 januari t/m 18 maart 2018
Kunstenaar Wilma van der Veen-Budding, Zenderen.
Schilderwerk, verhalen Doosjes, wandkleden.
Mooi in de Plooi – 8 april t/m 15 juli 2018
Els Lempkes – kunstenaar AKI, gelaagd en geplooide werken in linnen.
Helen van Rees- kunstenaar o.a. Amsterdam Fashion Instituut, textiel ontwerper en
modeontwerper. Sofie van den Hof – Eindexamenwerk en nieuw werk Amsterdam Fashion
Instituut AMFI.
Van alle Kanten - 1 augustus t/m 16 september 2018
Samenwerking met het Zoutmuseum Delden, Kantkloskring het Kaantklöske en Kanteon.
Historisch kant en nieuwe ontwerpen.
Van Bornse Bodem - 25 september t/m 14 oktober 2018.
Initiatief archeologie studente Anne Ponten in samenwerking met het Rijkmuseum van
Oudheden te Leiden. Verkiezing ‘Bornse bodemvondst’ Uitkomst: zandstenen hoofdje
Weleveld. Dit is geplaatst in het Rijksmuseum van Oudheden Leiden.
Martelaressen van Adel – 2 november 2018 t/m 20 januari 2019.
Samenwerking met de schrijver Henk Boom en uitgave van het gelijknamige boek.
Fictie en feiten over twee doperse joffers van Beckum die op het galgenveld van Delden
vanwege doperse sympathieën tot de brandstapel zijn veroordeeld.
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Wie zijn onze bezoekers?
1.
2.
3.
4.
5.

gerichte museumbezoekers
toeristen
(vaste)vergadergroepen (artsen, beleggers, herensociëteit)
scholen
huurders: voornamelijk tuin en boomgaard voor feestjes en huwelijksvoltrekkingen

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

205
352
469
362
181
242

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

160
441
527
359
397
130

TOTAAL

3829

De entree voor het Bussemakerhuis bedraagt € 6,- De meerderheid komt echter binnen met
de museumkaart, wij ontvangen hiervoor ca. 55% van de reguliere entree. Binnen de musea is
landelijk geconstateerd dat de warme zomermaanden in 2018 de bezoekersaantallen
negatief heeft beïnvloed.

Educatie en jeugdactiviteiten
Schoolprojecten
Voor het programma “Van Vlas tot Linnen”, (groep 7 en 8) hebben 5 scholen, 8 groepen zich
aangemeld in de maanden maart en april. De leerlingen onderzoeken de textielgeschiedenis
van Borne.
Voor “Aap, noot, mies “(groep 3 en 4) hebben 6 scholen, 12 groepen zich opgegeven in de
maanden september, oktober en november. De leerlingen ondervinden, hoe het onderwijs
100 jaar geleden gegeven werd.
Open Monumentendag
Inhaaldag 2017 voor de 3 groepen op 18 mei.
7 september hebben opnieuw 3 scholen meegedaan aan de “Speurtocht door Oud-Borne“.
Start – en eindpunt het Bussemakerhuis.
Door middel van vragen en opdrachten krijgen de kinderen een beeld van de rijke
geschiedenis van dit oude centrum.
Jeugdactiviteiten
Voor de Buiten Schoolse Opvang zijn er 7 creatieve middagen georganiseerd, per middag 10
kinderen.
Zowel in de voorjaars- als in de herfstvakantie hebben max. 16 kinderen zich opgegeven om
mee te doen aan een creatieve ochtend, waarin de wisseltentoonstelling het uitgangspunt is.
Door bovenstaande projecten en activiteiten hebben dit jaar ongeveer 500 kinderen het
museum bezocht.
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Samenwerking
•

Stichting Gidsen Oud Borne
Tijdens de rondleiding in Oud Borne die de gidsen organiseren wordt
informatiegegeven over de rijke historie van Borne. Een bezoek aan het
Bussemakerhuis kan in de rondwandeling worden opgenomen.

•
•
•

Buiten Schoolse Opvang in Borne
Activity4Kids in Borne
Alle basisscholen in Borne, Hertme en Zenderen

•
•
•
•
•

Open Monumentendag
Heemkundevereniging Borne
Synagoge in Borne
Doopsgezinde kerk in Borne
Kulturhus in Borne

•
•
•
•
•
•

Natura Docet in Denekamp
Museumfabriek/ Rijksmuseum Twente in Enschede
Oyfo techniek museum in Hengelo
Palthehuis in Oldenzaal
Stadmuseum Almelo
Oudheidkamer Twente in Enschede

PR en Marketing
In de komende jaren wil het museum meer de nadruk leggen op haar unieke identiteit binnen
Twente en de verhaallijnen die daarbij horen. In de communicatie naar buiten zal de volgende
slogan worden gebruikt.
Museum Bussemakerhuis, bakermat van de Twentse textielindustrie.
Het museum heeft een website, nieuwsbrief, mailbestand en eveneens flyers en posters voor
publiciteit.
Er worden voorts regelmatig persberichten verstuurd naar bladen en kranten.
Verder is er een facebook pagina en twitter account die regelmatig worden bij gehouden.
Afgelopen jaar is er ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum een boekje uitgebracht over de
geschiedenis van het Bussemakerhuis ‘Achter de deur van de fabrikeur’. Dit is tot stand
gekomen door middel van vrijwilligers en een financiële bijdrage vanuit de Gidsengroep. Het
boekje is overhandigd aan alle vrijwilligers van het Bussemakerhuis en is nu ook te koop in de
museumwinkel.
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Collectieplan
Het museum heeft een collectieplan waarin het (toekomstig) beleid ten aanzien van de
collectie van Museum Bussemakerhuis wordt beschreven. Er wordt aandacht besteed aan
de missie, doelstellingen, collectiehistorie, -beschrijving en – vorming, behoud, ontsluiting en
presentatie. Dit plan dient tevens als leidraad voor een plan van aanpak voor het
optimaliseren van beheer van de collectie.

Onderhoud
Het jaar is goed begonnen met het opknappen/restaureren van de kelder in het
Bussemakerhuis. Voorheen werd deze ruimte voornamelijk gebruikt om spullen op te bergen.
Het was er vochtig en het stucwerk aan de muren liet los. Aangezien deze ruimte toch een
keer gerenoveerd moest worden, was er de wens vanuit het Bussemakerhuis om de ruimte te
betrekken bij het museum. Tijdens het plannen van de werkzaamheden bleek er in het plafond
een asbesthoudend materiaal te zitten. Door een professioneel team is dit in de eerste week
van januari verwijderd. Door het verwijderen van het plafond kwam het oude plafond in het
zicht. Dit zijn de oude vloerplanken van de opkamer. Besloten is om hier niets aan te doen en
in het zicht te laten. De balken waar oude verflagen opzitten, zijn overgeschilderd in een mooi
ossenbloed rode kleur. Verder is het stucwerk afgebikt en opnieuw aangebracht. Doordat de
ruimte nu een expositieruimte is, maar ook nog gedeeltelijk een bergruimte, is er een houten
afscheiding geplaatst tussen beide functies.
In 2019 zijn er kleine restauratiewerkzaamheden gepland. We hebben onder andere oude
gietijzeren radiatoren gekregen uit Het Witte Huis in Borne. Deze radiatoren zullen aangesloten
worden in de gang, ter vervanging van de huidige radiatoren.
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Activiteiten 2018 Museum Bussemakerhuis
We hebben in het voorjaar en in het najaar 2 keer over 12 schoolklassen ontvangen voor
onze educatie projecten.
Januari
expositie DOORSTIKT MET VERHALEN,IN DOOSJES VERSTOPT
Breicafe
Tuinkamer
BSO
Tuinkamer
BSO
Tuinkamer

10.00 - 12.00
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00

Februari
expositie DOORSTIKT MET VERHALEN,IN DOOSJES VERSTOPT
Breicafé
Tuinkamer
Workshop BEREN
Tuinkamer
Workshop BEREN
Tuinkamer
6-feb introductiemiddag gebr. Van Limburg
Tuinkamer
13-feb introductiemiddag Anna van Kleef
Tuinkamer
20-feb introductiemiddag Anna van Kleef
Tuinkamer
Maart
expositie DOORSTIKT MET VERHALEN,IN DOOSJES VERSTOPT
Breicafé
Tuinkamer
Workshop BEREN
Tuinkamer
Workshop BEREN
Tuinkamer
April
expositie MOOI IN DE PLOOI
9 - 15 apr
Museumweek
Breicafé
Tuinkamer
inhaaldag ism heemkunde Monumentendag voor schoolklassen
15-apr Borne op zn best
Tuin
Mei
expositie MOOI IN DE PLOOI
Breicafé
Tuinkamer
Juni
expositie MOOI IN DE PLOOI
Breicafé
Tuinkamer
5-jun workshop Vrij borduren
Tuinkamer
Juli
expositie MOOI IN DE PLOOI
Breicafé
Tuinkamer
Act4kids i.s.m. Kulturhus vak.wkn
Tuin

Jaarverslag 2018 | Stichting Bussemakerhuis | pagina 7

10.00 - 12.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
14.00 - 16.30
14.00 - 16.30
14.00 - 16.30

10.00 - 12.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00

10.00 - 12.00
12.00 - 17.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

Augustus
expositie VAN ALLE KANTEN
4-aug Introductiemiddag KANT BELEVEN
29-aug lezing KANT VERZAMELEN IN DE 18e en19e EEUW
September
expositie VAN ALLE KANTEN
Augustus
extra Lezing Kant kennen door Ivanka Sonderman
expositie UIT BORNSE BODEM
8-sep Workshop GESPIEGELD i.s.m zoutmuseum
Breicafé
Scholen open monumentendag
Open Monumentendag
Oktober
expositie UIT BORNSE BODEM
Breicafé
minicollege archeolgie door Anne ponten
EXPOSITIE Uit Bornse bodem
Act4kids halloween
BSO halloween
November
expositie MARTELARESSEN VAN ADEL
Lezing door Henk Boom
Breicafé
BSO
Workshop BEREN
Workshop BEREN
December
expositie MARTELARESSEN VAN ADEL
BSO
Breicafé
Workshop BEREN
Workshop BEREN
Kerst in Oud Borne
BSO Kerstversiering

Tuinkamer
Tuinkamer

14.00 - 17.00
13.30 - 16.30

Synagoge

14,00 -17,00

Tuinkamer
Oud Borne

10.00 - 12.00
9.00 - 12.00
11.00 - 17.00

Tuinkamer
Tuinkamer

10.00 - 12.00
14,30 - 16,00

Tuinkamer
Tuinkamer

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

Tuinkamer
Tuinkamer
Tuinkamer
Tuinkamer
Tuinkamer

15.00 - 16.30
10.00 - 12.00
16,00 - 17,00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00

Tuinkamer
Tuinkamer
Tuinkamer
Tuinkamer
NIET
GEORGANISEERD
Tuinkamer

15.00 - 16.30
10.00 - 12.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
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14.00 - 21.00
15.00 - 16.30

Toelichting Financiën
Verlies en winstrekening
Het bruto resultaat van het Bussemakerhuis bleef in 2018 met ruim 81000 euro vrijwel
ongewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor. Weliswaar namen de directe inkomsten uit
museumbezoek opnieuw verder toe (met € 3000) maar deze positieve ontwikkeling werd
teniet gedaan door lagere opbrengsten uit hoofde van met name (overige) subsidies. De
kosten – exclusief die voor groot onderhoud – bleven ondanks kosten gemaakt voor het 25
jarig jubileum van het Bussemakerhuis, eveneens op een nagenoeg onveranderd niveau
liggen (€ 90000). Het exploitatieresultaat (directe opbrengsten minus daaraan gerelateerde
kosten) bleef als gevolg hiervan met bijna €8800 negatief, vrijwel gelijk aan het voorgaande
jaar.
De kosten voor groot onderhoud waren ten opzichte van 2017 weliswaar lager, maar, met
ruim 15000 euro, nog steeds aanzienlijk. Hieraan heeft mede bijgedragen dat bij
werkzaamheden in de kelder van het gebouw asbest werd aangetroffen. Het netto resultaat
van het Bussemakerhuis – inclusief kosten voor groot onderhoud en inclusief een subsidie
vanuit BRIM ( Besluit Rijks subsidiëring instandhouding monumenten) – kwam in 2018 uit op
een negatief bedrag van 19636 euro.
Balans
Het netto resultaat van 19636 euro komt voor ruim 4500 euro ten laste van de algemene
reserve en voor het resterende bedrag, ruim 15000 euro, ten laste van de voorziening groot
onderhoud. Deze voorziening daalt daarmee tot circa 175000 euro per eind 2018. De
bezittingen van het Bussemakerhuis bestonden eind 2018 uit het pand (met een overigens
lage boekwaarde) en een bedrag van ruim 130000 euro aan liquide middelen. Daarmee
heeft het Bussemakerhuis niet voldoende (liquide) middelen om de voorziening groot
onderhoud volledig te ‘financieren’.
Gelet op het negatieve exploitatieresultaat en de naar verwachting hoge onderhoudskosten
in de komende jaren gaat het bestuur in 2019 aan de slag met het maken van een plan dat
moet resulteren in hogere inkomsten uit hoofde de exploitatie van het museum. Om dit te
bereiken zullen meer mensen hun weg naar het Bussemakerhuis moeten weten te vinden.
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