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Jaarverslag 2021 | Stichting Museum Bussemakerhuis 

 

Voorwoord van de voorzitter a.i. 

 
Museum Bussemakerhuis ging ook in 2021 zwaar gebukt onder de gevolgen van de covid-19 

pandemie. Tot 5 juni bleven onze deuren verplicht gesloten voor het publiek. Daarmee was 

de historie van de eens zo rijke Twentse textielindustrie lange tijd niet toegankelijk voor het 

publiek. Achter de schermen werd echter hard gewerkt om ons voor te bereiden op betere 

tijden. En die kwamen, geholpen door aandacht van het NPO1 journaal met betoverende 

beelden van het interieur van Museum Bussemakerhuis. Dat bracht in de nazomer en herfst, 

tijdens de tentoonstelling ‘Keurslijf: lijfgoed, lingerie, luxe’, een groot aantal bezoekers uit alle 

windstreken naar Museum Bussemakerhuis. In totaal werden in 2021 drie tentoonstellingen 

georganiseerd, waarvan niet alleen de eerste maar ook de laatste slechts kortstondig voor 

het publiek toegankelijk was omdat vanaf 19 december een nieuwe periode van sluiting 

volgde.  

 

Het bezoekersaantal herstelde enigszins ten opzichte van het voorgaande jaar, maar bleef 

ruim onder het niveau van 2019 (4000). De exploitatie inkomsten bleven daardoor opnieuw 

achter ten opzichte van 2019, toen covid-19 nog niet onder ons was. Evenals in 2020 heeft 

Museum Bussemakerhuis met succes een beroep gedaan op aanvullende financiële steun 

van overheidswege, die via de gemeente Borne beschikbaar is gesteld. Het is daaraan te 

danken dat - over de beide corona jaren als geheel gerekend – de financiële soliditeit van 

Museum Bussemakerhuis op peil is gebleven. Aan dit laatste heeft ook het door Museum 

Bussemakerhuis geïnitieerde project ‘De Rode Draad’ bijgedragen. Dit project, vormgegeven 

samen met tal van lokale culturele partners, resulteerde in een rijk gevulde afwisselende 

activiteitenagenda voor een brede doelgroep, zowel binnen als buiten Borne.  

 

Het educatieve programma had in 2021 eveneens zwaar te lijden onder de covid-19 

pandemie. Het programma is gericht op basisschoolkinderen, die ieder jaar in Museum 

Bussemakerhuis komen kijken hoe het vroeger in Borne en op school was. Om het 

programma meer toekomstbestendig te maken zijn de eerste stappen gezet om het te 

digitaliseren, beginnend met de groepen 7 en 8.   

 

Het jaar 2021 was al met al niet gemakkelijk en aan de start van 2022 deed de covid-19 

pandemie zijn invloed nog steeds gelden. Maar er zijn ook lichtpunten. De 

naamsbekendheid van Museum Bussemakerhuis neemt toe en haar culturele netwerk wint 

aan kwaliteit. Tezamen met de niet aflatende inzet van de vele vrijwilligers geeft dat 

vertrouwen voor de toekomst.  
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Het Bussemakerhuis: museum én rijksmonument 
 

Het Bussemakerhuis is het enig 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.  
    

Bestuurssamenstelling/Directie  
 

De heer Paul de Jong is eind december, met het aflopen van zijn eerste termijn, afgetreden als 

voorzitter van Museum Bussemakerhuis. De heer Wim Hesselink is per 18-12-2021 vanwege het 

aflopen van zijn tweede termijn teruggetreden als bestuurslid van Museum Bussemakerhuis.  
 

Naam Aantreden Herkiesbaar  Einddatum 

 
Voorzitter dhr. Paul de Jong  21 12 2017 21 12 2021 21 12 2021  

Secretaris mw. Esther van Duuren 18 12 2019 18 12 2023 18 12 2027                             

Penningmeester dhr. Johan Jannink 14 03 2019 14 03 2023 14 03 2027 

Lid dhr. Wim Hesselink 18 12 2014 18 12 2017 18 12 2021 

Lid mw. Wilma Witteman - Museale zaken 18 08 2016  18 08 2019 18 08 2023 

Lid mw. Tamara de Lange-Klaiber - PR 01 01 2021 01 01 2025 01 01 2029  

Adviseur Educatie mw.  Gwenda Kimp-Krak  

Adviseur Bouwzaken dhr. Remon Boomkamp 

Directeur mw. Liesbeth Hassink  01 09 2008 
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Tentoonstellingen 
 

Door de gedwongen sluiting van het museum hebben de eerste en de laatste expositie 

minder bezoekers getrokken dan gecalculeerd. De zomertentoonstelling daarentegen, 

overtrof alle verwachtingen qua bezoekers.  

 

Museum Bussemakerhuis komt uit de kast – 20 januari 2021 t/m 21 juli 2021 

Ter gelegenheid van het Textiel Festival Twente haalde Museum Bussemakerhuis letterlijk alles 

uit de kast. Het was voor het eerst dat het museum deze kledingcollectie in zijn geheel 

tentoonstelde, met onder andere de burgerdracht van vooraanstaande families. Met een 

grote diversiteit aan stoffen en patronen schetste de collectie een prachtig sfeerbeeld door 

de tijd heen. 

 

Keurslijf: lijfgoed, lingerie, luxe – 10 augustus 2021 t/m 14 november 2021 

Een intiem inkijkje in de ondermode in de periode van 1775 tot 1915. Niemand kan zich nog 

voorstellen dat vóór 1850 onderbroeken voor vrouwen immoreel waren of dat omstreeks 1900 

de eerste bh’s op de markt kwamen. Tegelijkertijd liet deze tentoonstelling ook een 

veranderde kijk zien op hygiëne en de positie van de vrouw door de eeuwen heen. 

Geholpen door landelijke media-aandacht voor kleine musea in corona tijd - met prachtige 

beelden van het interieur van Museum Bussemakerhuis – trok deze tentoonstelling bezoekers 

uit alle windstreken.  

 

Broderie d’art – 1 december 2021 t/m 14 maart 2022 

Prachtige broderie d’art van Alina Blasquez en couture van Puck Jansen. Twee nauw 

verbonden ambachten smolten samen in deze tentoonstelling waarin de bezoeker onder 

andere werd meegenomen in het volledige proces van een couture jurk. De bezoeker werd 

betoverd met een fascinerend spel van tule, goudborduurwerk, pailletten, kralen, zijde en 

veren. 

 

Educatie en jeugdactiviteiten 
 

Het educatieve programma van Museum Bussemakerhuis is erop gericht de kinderen van de 

basisscholen in Borne kennis te laten maken met het leven en het schoolonderwijs in het 

Borne van vroeger. Als gevolg van de sluiting van het museum in de eerste 5 maanden van 

het jaar kon het programma ‘Waar zijn de knopjes?’- waarvoor zich 11 klassen (groep 5/6) 

van vijf verschillende basisscholen hadden opgegeven - geen doorgang vinden. In het 

najaar werden 14 klassen van zeven verschillende basisscholen ontvangen voor het 

programma “Zakdoekje leggen” voor de allerkleinsten (groep 1/2). De dag vóór Open 

Monumentendag, konden de groepen 7 en 8 van de basisscholen zich opgeven voor een 

puzzeltocht door Oud Borne. Deze puzzeltocht werd door Museum Bussemakerhuis samen 

met de Heemkundevereniging georganiseerd. Hiervoor hebben zich 3 klassen van drie 

verschillende basisscholen aangemeld. 

 

Voorts werden in 2021 in het kader van het project de “De Rode Draad” – een initiatief van 

Museum Bussemakerhuis in samenwerking met tal van lokale culturele partners - diverse 

activiteiten georganiseerd voor de Bornse jeugd. Zo hebben, in samenwerking met Freak 

Out!!, vijf BSO-locaties in juni meegedaan aan project de Rode Draad met als thema “De 

jeugd verbonden met het Bussemakerhuis” en is in de herfstvakantie, in samenwerking met 

het Kulturhus, een theatervoorstelling gegeven voor kinderen tot 8 jaar.  
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Ook zijn in het kader van dit project kleurplaten uitgegeven aan de basisscholen welke 

konden worden ingekleurd. Deze zijn vervolgens gedigitaliseerd en reuze groot 

geprojecteerd tijdens een van de koopavonden van de Bornse ondernemers. 
 

Vrijwilligers 
 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een goed functioneren van museum Bussemakerhuis. De 

vrijwilligers zijn binnen vele taakvelden werkzaam en hebben specifieke expertise die 

waardevol is voor de ontwikkeling van het museum. Tijdens de gedwongen sluiting van het 

museum is de communicatie met de circa 65 vrijwilligers vormgegeven via digitale 

bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Na de heropening van het museum op 5 juni heeft het 

overgrote deel van de vrijwilligers de werkzaamheden weer opgepakt. Hun inzetbaarheid is 

toegenomen doordat de openingstijden van het museum vorig jaar vervroegd zijn van 13.30 

uur naar 11.30 uur.  

 

Samenwerking 
 

Museum Bussemakerhuis participeerde in 2021 in het Textiel Festival Twente, dat werd 

georganiseerd door Stichting Cultuur in Twente. Het Festival was een samenwerking van acht 

musea in de regio. Deze musea verzorgden diverse exposities en activiteiten rondom het 

thema textiel. Binnen Borne is hiervoor door Museum Bussemakerhuis in samenwerking met 

Visit Borne het Borns Textiel Collectief opgericht. Doel hiervan was elkaar leren kennen, 

enthousiasmeren, samenwerken en verder helpen. Partners:  Heemkunde vereniging Borne, 

Gidsengroep Oud Borne, Cultureel podium de Bornse Synagoge, Stichting Fairtrade Borne, 

Kulturhus, Kunst in het Koetshuis, Atelier ‘Made by Josje’, Borne Boeit, RTV Borne, Bornse 

Courant, stichting Bornse Kunstkring, BBO, Twente Marketing, De week van 

Borne, Textiel Festival Twente en Museum Bussemakerhuis. 
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PR en marketing 

 

Ondanks de beperkte mogelijkheden door de verplichte lockdowns en tijdelijke 

openstellingen onder voorwaarden, zijn er ook in 2021 weer mooie initiatieven tot stand 

gekomen. De professionaliseringsslag die we in 2020 hebben ingezet – waaronder de 

aanschaf van een reserveringssysteem en een nieuw kassasysteem met pinfunctie – vormde 

een goede basis voor verdere verbetering. 

Tijdens de lockdown in het eerste half jaar hebben we de diverse social mediakanalen van 

het Bussemakerhuis en onze landelijke netwerken actief onderhouden. Ook heeft het 

Bussemakerhuis een grote bijdrage geleverd aan het project ‘De Rode Draad’. Dit heeft er 

onder andere toe geleid dat we acte de présence hebben geven in diverse landelijke 

media en dat we gevraagd worden voor bijzondere evenementen met een flinke 

promotionele waarde. Dit tezamen met een aantal prachtige tentoonstellingen die we 

hebben mogen presenteren in samenwerking met exposanten die ruime landelijke 

bekendheid genieten, verschaft ons inmiddels bezoekers uit alle windstreken. 

Het nieuwe vriendenconcept hebben we niet zo uitgebreid kunnen presenteren als we 

hadden gehoopt, omdat bijvoorbeeld promotie op evenementen niet door kon gaan. Toch 

hebben we er door middel van persoonlijke benadering en netwerken ook in 2021 nieuwe 

vrienden bijgekregen.  

Tijdens de openstellingen hebben we de verruimde opening in de ochtenduren 

aangehouden en daar is goed gebruik van gemaakt. Een mooie piek in het begin van de 

zomervakantie (vanwege verruiming van de Covid-19 maatregelen) was de huisvesting van 

verschillende ‘zomerborrels’ en bijeenkomsten in onze uitnodigende tuin en prachtige 

boomgaard. 

Voor 2022 staat onder andere op de agenda het versterken de rol van ons Comité van 

Aanbeveling, speciale acties en activiteiten voor onze vrienden, het opbouwen van 

structurele sponsoring en indien weer mogelijk deelname aan diverse evenementen. 

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. In 2019 is gestart met het digitaal ontsluiten van 

onze eigen collectie via de website van Collectie Nederland.   
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Financiën 

 
Verlies en Winstrekening 

Dankzij de coronasteun van overheidswege, die voor het overgrote deel via de gemeente 

Borne beschikbaar is gesteld, is Museum Bussemakerhuis in 2021 niet in de rode cijfers 

gekomen. Er was sprake van een overschot van ruim €18.000, hetgeen samenhangt met het 

feit dat de coronasteun over het voorgaande jaar – toen €16.000 verlies werd geleden - pas 

in 2021 werd ontvangen. Over de beide jaren tezamen was sprake van een gering overschot 

van bijna €2.000.  

De exploitatie inkomsten herstelden weliswaar enigszins ten opzichte van 2020 maar bleven 

desondanks, met €23.000, nog steeds 17% achter in vergelijking met 2019, het jaar vóór 

corona. Dit laatste kwam met name door achterblijvende inkomsten uit horeca en verhuur 

van ruimten. De inkomsten uit entree namen daarentegen juist toe (tot bijna €10.000). Deze 

tegengestelde ontwikkeling wordt verklaard doordat na het heropenen van het museum, de 

horecafunctie van het museum nog enige tijd gesloten bleef, terwijl de entreegelden werden 

opgestuwd door het succes van de tentoonstelling ‘Keurslijf: lijfgoed, lingerie, luxe’.  

De opbrengsten uit hoofde van Vrienden van het museum (€3.600) bleven goed op peil, 

evenals de overige private bijdragen (€12.000). Onder de laatste zitten onder meer 

begrepen ontvangen bijdragen voor het project De Rode Draad (€6.700), ontvangsten 

vanuit het Bernard Cultuurfonds (€2.400) en een bijzondere bijdrage vanuit de Stichting 

Museumkaart (€2170). 

Museum Bussemakerhuis kan, net als de overgrote meerderheid van de Nederlandse musea, 

niet bestaan zonder subsidie. Naast de jaarlijkse arrangement-subsidie van de gemeente 

Borne (€52.116 in 2021) werd ruim €30.000 aan coronasteun ontvangen. Van dit bedrag heeft 

€13.000 betrekking op compensatie voor coronaschade over het voorgaande jaar, 2020, en 

€16.000 op 2021. Het is aan deze steunmaatregelen te danken dat de totale inkomsten van 

Museum Bussemakerhuis op peil zijn gebleven.   

Aan de kostenkant was, ondanks de langdurige sluiting van het museum, geen sprake van 

bijzondere ontwikkelingen. Het overgrote deel van de kosten bestaat uit loonkosten en 

andere vaste kosten zoals energie, gemeentelijke heffingen en verzekeringen. In totaal 

kwamen de kosten uit op €103.128.  

Balans 

De totale activa van Museum Bussemakerhuis bedroegen eind 2021 €212.635. Het grootste 

deel hiervan heeft betrekking op liquide middelen. Deze bedroegen eind 2021 ruim €135.000. 

Het resultaat over 2021 ad €18.339 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Dat nam 

daardoor – na de intering in het voorafgaande jaar – toe tot €30.493. De nog te betalen 

posten ad ruim €13.000 hadden met name betrekking op terug te betalen coronasteun uit 

hoofde van de zogenaamde NOW- en TOGS-regeling (samen €8.300) en nog af te dragen 

loonheffingen (€4.700).  

De voorziening voor groot onderhoud is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven (€168.712). 

Het bestuur van Museum Bussemakerhuis heeft in een eerder stadium de intentie 

uitgesproken om voor het uitvoeren van toekomstig groot onderhoud te zoeken naar co-

financiers. Tegen de achtergrond hiervan zal ook worden besproken of en wanneer het 
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wenselijk is de voorziening groot onderhoud gedeeltelijk te laten vrijvallen ten gunste van het 

eigen vermogen. Het bestuur beoogt met dit beleid de weerbaarheid van Museum 

Bussemakerhuis te versterken.  
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V&W BUSSEMAKERHUIS 2021     

  2019 2020 2021 2021 

INKOMSTEN REALISATIE REALISATIE REALISATIE BEGROOT 
          

ENTREE 8743 7501 9884 9000 

HORECA 12507 3621 6066 13000 

WINKEL 2582 1671 4205 1880 

VERHUUR 3408 2125 2466 4500 

OVERIG (curs./lez/educ/collectie rest fnds) 912 580 514 1500 

TOTAAL EXPLOITATIE INKOMSTEN 28152 15498 23135 29880 

          

VRIENDEN BUSSEMAKERHUIS (= donaties) 3011 3446 3640 4200 

SPONSOREN 0 0 0 3000 

PRIVATE BIJDRAGEN (1,2) 11800 14425 12418 5000 

TOTAAL OVERIGE EIGEN INKOMSTEN 14811 17871 16058 12200 

          

ARRANGEMENT-SUBSIDIE GEM BORNE 51500 52116 52116 52116 

OVERIGE SUBSIDIES OVERHEID (3) 2947 4680 30158 0 

TOTAAL SUBSIDIES 54447 56796 82274 52116 

          

TOTAAL INKOMSTEN 97410 90165 121467 94196 

          

KOSTEN         

INKOPEN HORECA 6081 2028 4414 5000 

PERSONEEL VAST (incl. soc. lasten en pensioen) 65486 67884 69908 67100 

PERSONEEL VARIABEL 2303 1890 1407 2086 

OVERIGE PERS. KOSTEN (w.o. verzek. ziekengeld) 1874 2047 589 2215 

GEMEENTELIJKE HEFFINGEN 2807 3115 3376 3200 

ENERGIEKOSTEN (4) 3352 5450 3490 3895 

VERZEKERINGEN 2330 2396 2478 2860 

KLEIN ONDERHOUD 5349 5057 1496 1500 

KOSTEN EXPOSITIES, LEZINGEN EN ACTIVITEITEN 4236 3969 8287 4000 

PUBLICITEITSKOSTEN 1698 2432 699 2000 

ABONNEMENTEN/LIDMAATSCHAPPEN 1503 3336 2944 1540 

ALGEMENE KOSTEN (incl rentelasten) 2180 935 4040 2400 

KLEINE AANSCHAFFINGEN (5) 12 6164 0 7500 

TOTAAL KOSTEN  (-) 99211 106703 103128 105296 

          

NETTO RESULTAAT -1801,00  -16538,00  18339,00  -11100,00  

(1) 2019 o.m. geoormerkte bijdragen voor tentoonstellingen (3550), educatie (1550) en tuinhuis (5250) 

(2) 2020 o.m. geoormerkte subsidies voor tuinpad (3544), nieuw kassa-systeem (7425) en educatie (1950) 

(3) Voor 2020 uitsluitend NOW steun; voor 2021 vrijwel geheel overheidssteun via gemeente Borne  

(4) 2020 hoger door overstap naar andere energieleverancier (bijbetaling)    

(5) Betreft in 2020 nieuw kassa-systeem.      
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BALANS MUSEUM BUSSEMAKERHUIS 31-12-2021      

ACTIVA 2021 2020 2019 PASSIVA 2021 2020 2019 

                

MATERIELE ACTIVA       EIGEN VERMOGEN       

Grond/gebouwen 54594 54594 54594  Eigen vermogen 12154 12154 28692 

Inventaris 19912 19912 19912 Resultaat lopend jaar 18339     

Totaal 74506 74506 74506 Totaal 30493 12154 28692 

                

VOORRADEN       LANG VREEMD VERMOGEN       

Voorraad 100 100 100 Voorziening groot onderhoud 168712 168712 175673 

                

                

VORDERINGEN       KORT VREEMD VERMOGEN       

Debiteuren 25 60 755 Crediteuren 501 8321 433 

Transitoria 292 71 0 Af te dragen BTW -760 -3881 -1704 

Nog te ontvangen bedragen 1239 3161 7846 Transitoria 23 71 547 

Vooruitbetaalde bedragen 1150 680 732 LB en Sociale Lasten -163 6017 5949 

Overige vlottende middelen 0 0 0 Pensioenfonds -611 -654 -697 

Totaal 2706 3971 9333 Nog te bet Personeelskosten 815     

        Nog te betalen posten 13625 4000   

        Totaal 13430 13874 4528 

                

LIQUIDE MIDDELEN               

Kas 839 806 321         

Bank en spaarrekening 134485 115357 124633         

Totaal 135324 116163 124954         

                

TOTAAL ACTIVA 212635 194740 208893 TOTAAL PASSIVA 212635 194740 208893 
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Bijlage 1  

Activiteiten 2021 Museum Bussemakerhuis 
 

 ACTIVITEIT TIJDSTIP  
 

Januari    

20 jan-23 jul Expositie MUSEUM BUSSEMMAKERHUIS KOMT UIT DE KAST   

7-jan Handwerkcafé Geannuleerd 

15-jan Bussemakerhuis verbindt zich met schooljeugd Geannuleerd 

18-jan BSO Workshop textiel Geannuleerd 

25-jan BSO Workshop textiel Geannuleerd 

30-jan Vriendenmiddag door directeur en conservator Geannuleerd 

   

Februari    

20 jan-23 jul Expositie MUSEUM BUSSEMMAKERHUIS KOMT UIT DE KAST  

2-feb Rondje door het museum met de conservator Geannuleerd 

4-feb Lezing Annemiek Koster, Enschede textielstad Geannuleerd 

4-feb Handwerkcafé Geannuleerd 

11-feb Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

12-feb Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

18-feb Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

19-feb Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd  

21-feb Rondje door het museum met de conservator Geannuleerd 

23-feb Activity4kids ism Kulturhus Tye&Dye Geannuleerd 

25-feb Activity4kids ism Kulturhus Tye&Dye Geannuleerd 

 

Maart    

20 jan-23 jul Expositie MUSEUM BUSSEMMAKERHUIS KOMT UIT DE KAST  

3-mrt Rondje door het museum met de conservator Geannuleerd 

4-mrt Handwerkcafé Geannuleerd 

5-mrt Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

6-mrt Lezing Hellen van Rees Geannuleerd 

11-mrt Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

12-mrt Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

18-mrt Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

19-mrt Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

25-mrt Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 

25-mrt Rondje door het museum met de conservator Geannuleerd 

26-mrt Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd 
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April 

20 jan-23 jul Expositie MUSEUM BUSSEMMAKERHUIS KOMT UIT DE KAST   

1-apr Handwerkcafé Geannuleerd  

6-apr BSO Kinderprogramma Geannuleerd  

8-apr Educatie “Waar zijn de Knopjes” Geannuleerd  

12-apr Lezing Dirk Jan List ism Kunstkring Borne 10.00 – 12.00  

18-apr Borne op z’n best (optioneel modeshow AMKINA Geannuleerd  

20-apr BSO Kinderprogramma Geannuleerd 

19-25-apr Geannuleerd 

 

Mei    

20 jan-23 jul Expositie MUSEUM BUSSEMMAKERHUIS KOMT UIT DE KAST  

6-mei Handwerkcafé Geannuleerd 

8-mei Kindertheater “De nieuwe jas van Puk” Geannuleerd 

 

Juni    

20 jan-23 jul Expositie MUSEUM BUSSEMAKERHUIS KOMT UIT DE KAST   

3-jun Handwerkcafé Geannuleerd 

7-jun BSO 14.00 – 16.30 

11-jun Lezing Hellen van Rees 19.00 – 221.30 

14-jun BSO 14.00 – 16.30  

28-jun BSO 14.00 – 16.30 

Juli    

10 aug-15 nov Expositie KEUURSLIJF Lijfgoed-Lingerie-Luxe   

       1-jul Handwerkcafé 10.00 – 12.00 

jul Activity4Kids ism Kulturhus vak.weken Knikkerzakkenfestival  10.00 – 12.00 

 

Augustus    

10 aug-15 nov Expositie KEURSSLIJF Lijfgoed-Lingerie-Luxe   

5-aug Handwerkcafé 10.00 – 12.00 

 

September    

10 aug-15 nov Expositie KEURSLIJF Lijfgoed-Lingerie-Luxe   

2-sep Handwerkcafé 10.00 – 12.00 

4-sep Lezing Annemiek Koster – Enschede textielstad 10.00 - 12.00 

10-sep Scholen open monumentendag   9.00 – 15.00 

11-sep Open Monumentendag 11.00 – 17.00 

11-sep SLOW TEXTILE modeshow ism Fairtrade Borne 19.00 – 21.30 

30-sep Educatie “Zakdoekje leggen”   8.30 – 12.30 
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Oktober 

10 aug-15 nov Expositie KEUURSLIJF Lijfgoed-Lingerie-Luxe   

1-okt Educatie “Zakdoekje leggen” 08.30 – 12.30 

7-okt Handwerkcafé 10.00 - 12.00 

8-okt Educatie “Zakdoekje leggen” 08.30 – 12.30 

14-okt Educatie “Zakdoekje leggen” 08.30 – 12.30 

15-okt Educatie “Zakdoekje leggen” 08.30 - 12.30 

18-okt Kindertheater Pelles nieuwe kleren ism Kulturhus 10.00 – 12.00 

22-okt Activity4Kids ism Kulturhus Prapluie 10.00 – 12.00 

28-okt Educatie “Zakdoekje leggen” 08.30 – 12.30 

29-okt Educatie “Zakdoekje leggen” 08.30 – 12.30  

 Kindermodeshow ism Kringloop en Fairtrade 19.30 – 21.30 

 

November    

10 aug-15 nov Expositie KEURSLIJF Lijfgoed-Lingerie-Luxe   

5-nov Handwerkcafé 10.00 – 12.00 

11-nov Educatie “Zakdoekje leggen” 08.30 – 12.30 

12-nov Educatie “Zakdoekje leggen” 08.30 – 12.30 

18-nov Educatie “Zakdoekje leggen” Geannuleerd 

19-nov Educatie “Zakdoekje leggen” Geannuleerd 

20-nov Lezing R. Boomkamp Verbouw Klopjeswoning Geannuleerd 

22-nov BSO - Sinterklaas Geannuleerd 

29-nov BSO – Sinterklaas Geannuleerd 

 

December    

1 dec-15 mrt Expositie BRODERIE D’ART   

2-dec Handwerkcafé 10.00 – 12.00 

17-dec Kerst in Oud Borne Geannuleerd 
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Bijlage 2  

Nevenfuncties bestuursleden en directie 

Paul de Jong (tot 21-12-2021)  Directeur Persistere BV  

Voorzitter regio Oost Koninklijk Instituut van Ingenieurs 

Esther van Duuren  Juridisch adviseur Gemeente Hengelo 

  Voorzitter Twents Klachtenmeldpunt aanbestedingen 

 

Wim Hesselink (tot 18-12-2021) 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 

Tamara de Lange-Klaiber  Directeur Dienst Administratieve Ondersteuning, Landstede-Groep 

Liesbeth Hassink   Penningmeester Lionsclub Delden 

 

Remon Boomkamp  Directeur Boomkamp Ontwerp en Realisatie 



BALANS MUSEUM BUSSEMAKERHUIS 31-12-2021

ACTIVA 2021 2020 2019 PASSIVA 2021 2020 2019

MATERIELE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

- Grond / gebouwen 54594 54594 54594 - Eigen vermogen 12154 12154 28692

- Inventaris 19912 19912 19912 - Resultaat lopend jaar 18339

Totaal 74506 74506 74506 Totaal 30493 12154 28692

VOORRADEN LANG VREEMD VERMOGEN

- Voorraad 100 100 100 - Voorziening groot onderhoud 168712 168712 175673

VORDERINGEN KORT VREEMD VERMOGEN

- Debiteuren 25 60 755 - Crediteuren 501 8321 433

- Transitoria 292 71 0 - Af te dragen BTW -760 -3881 -1704

- Nog te ontvangen bedragen 1239 3161 7846 - Transitoria 23 71 547

- Vooruit betaalde bedragen 1150 680 732 - LB en Sociale Lasten -163 6017 5949

- Overige vlottende middelen 0 0 0 - Pensioenfonds -611 -654 -697

Totaal 2706 3971 9333 - Nog te bet Personeelskosten 815

- Nog te betalen posten 13625 4000

Totaal 13430 13874 4528

LIQUIDE MIDDELEN

- Kas 839 806 321

- Bank en spaarrekening 134485 115357 124633

Totaal 135324 116163 124954

TOTAAL ACTIVA 212635 194740 208893 TOTAAL PASSIVA 212635 194740 208893

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 12 juli 2022

Penningmeester J.M.J. Jannink Secretaris Mw. E. van Duuren



Toelichting jaarrekening Museum Bussemakerhuis 2021 

Verlies en Winstrekening 

Dankzij de coronasteun van overheidswege, die voor het overgrote deel via de gemeente 

Borne beschikbaar is gesteld, is Museum Bussemakerhuis in 2021 niet in de rode cijfers 

gekomen. Er was sprake van een overschot van ruim €18.000, hetgeen samenhangt met het 

feit dat de coronasteun over het voorgaande jaar – toen €16.000 verlies werd geleden - pas 

in 2021 werd ontvangen. Over de beide jaren tezamen was sprake van een gering overschot 

van bijna €2.000.  

De exploitatie inkomsten herstelden weliswaar enigszins ten opzichte van 2020 maar bleven 

desondanks, met €23.000, nog steeds 17% achter in vergelijking met 2019, het jaar vóór 

corona. Dit laatste kwam met name door achterblijvende inkomsten uit horeca en verhuur 

van ruimten. De inkomsten uit entree namen daarentegen juist toe (tot bijna €10.000). Deze 

tegengestelde ontwikkeling wordt verklaard doordat na het heropenen van het museum, de 

horecafunctie van het museum nog enige tijd gesloten bleef, terwijl de entreegelden werden 

opgestuwd door het succes van de tentoonstelling ‘Keurslijf: lijfgoed, lingerie, luxe’.  

De opbrengsten uit hoofde van Vrienden van het museum (€3.600) bleven goed op peil, 

evenals de overige private bijdragen (€12.000). Onder de laatste zitten onder meer 

begrepen ontvangen bijdragen voor het project De Rode Draad (€6.700), ontvangsten 

vanuit het Bernard Cultuurfonds (€2.400) en een bijzondere bijdrage vanuit de Stichting 

Museumkaart (€2170). 

Museum Bussemakerhuis kan, net als de overgrote meerderheid van de Nederlandse musea, 

niet bestaan zonder subsidie. Naast de jaarlijkse arrangement-subsidie van de gemeente 

Borne (€52.116 in 2021) werd ruim €30.000 aan coronasteun ontvangen. Van dit bedrag heeft 

€13.000 betrekking op compensatie voor coronaschade over het voorgaande jaar, 2020, en 

€16.000 op 2021. Het is aan deze steunmaatregelen te danken dat de totale inkomsten van 

Museum Bussemakerhuis op peil zijn gebleven.   

Aan de kostenkant was, ondanks de langdurige sluiting van het museum, geen sprake van 

bijzondere ontwikkelingen. Het overgrote deel van de kosten bestaat uit loonkosten en 

andere vaste kosten zoals energie, gemeentelijke heffingen en verzekeringen. In totaal 

kwamen de kosten uit op €103.128.  

Balans 

De totale activa van Museum Bussemakerhuis bedroegen eind 2021 €212.635. Het grootste 

deel hiervan heeft betrekking op liquide middelen. Deze bedroegen eind 2021 ruim €135.000. 

Het resultaat over 2021 ad €18.339 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Dat nam 

daardoor – na de intering in het voorafgaande jaar – toe tot €30.493. De nog te betalen 

posten ad ruim €13.000 hadden met name betrekking op terug te betalen coronasteun uit 

hoofde van de zogenaamde NOW- en TOGS-regeling (samen €8.300) en nog af te dragen 

loonheffingen (€4.700).  

De voorziening voor groot onderhoud is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven (€168.712). 

Het bestuur van Museum Bussemakerhuis heeft in een eerder stadium de intentie 

uitgesproken om voor het uitvoeren van toekomstig groot onderhoud te zoeken naar co-

financiers. Tegen de achtergrond hiervan zal ook worden besproken of en wanneer het 

wenselijk is de voorziening groot onderhoud gedeeltelijk te laten vrijvallen ten gunste van het 

eigen vermogen. Het bestuur beoogt met dit beleid de weerbaarheid van Museum 

Bussemakerhuis te versterken.  


