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Beloningsbeleid
Bestuur
De Raad van commissarissen stelt het salaris en de overige voorwaarden van het bestuur vast.

Raad van Toezicht
De Raad van Commissarissen heeft geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuur en Personeel
Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
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In 2016 heeft het Palthe Huis ingezet op het door ontwikkelen van het vernieuwingstraject dat in de
voorgaande periode was gestart. In dat kader is per 22 juni 2016 de Stichting Historisch Museum het
Palthe Huis omgevormd tot de Stichting Oldenzaalse Musea. De Stichting Ondersteuning Religieuze en
Culturele Uitdrukkingsvormen is opgegaan in de Stichting Oldenzaalse Musea. Hiermee is eindelijk
vorm gegeven aan de structurele samenwerking van de drie musea in Oldenzaal. Tegelijkertijd is
hiermee het organisatiemodel van de stichting omgevormd naar een directeur/bestuurder met een
Raad van Toezicht.
De activiteiten van de Stichting Oldenzaalse Musea betreffen hoofdzakelijk de exploitatie van drie
musea, te weten het Palthe Huis, De Pelgrim en De Hofnar.
De missie van de Stichting Oldenzaalse Musea is het beheren, presenteren en voorlichting geven over
de musea die behoren tot de stichting en de daarbij behorende deelcollecties binnen de
cultuurhistorische context van Oldenzaal.
Het doel van de Stichting Oldenzaalse Musea is om informatie, kennis en materiaal over de regio te
verzamelen, onderzoeken, beheren, onderhouden en op laagdrempelige manier te presenteren voor
diverse doelgroepen, daarnaast sterk verankerd te zijn in de Oldenzaalse samenleving en op diverse
vlakken samen te werken met lokale en bovenlokale partners binnen vernieuwende projecten.
1.1 Nieuwe ontwikkelingen
In 2015 is gestart met een voorstudie voor de benodigde vernieuwingsslag voor het Palthe Huis. Na de
voorstudie is er allereerst gewerkt aan het opstellen van een visie waarin het toekomstbeeld voor de
komende 5 jaar is geschetst. Kernbegrippen uit de visie zijn samenwerking (met musea, andere
erfgoedinstellingen, toeristische ondernemers en maatschappelijke partners), educatie voor jong en
oud, verankering in de lokale samenleving en een fysiek en inhoudelijk laagdrempelig museum.
Gelijktijdig met het visiedocument werd er op basis van de fysieke vraag van het museum gewerkt aan
een voorlopig ontwerp inclusief investeringsplan en een bidbook voor het Palthe Huis. Hierin werd een
opzet gepresenteerd voor de inrichting van een educatieve ruimte, herinrichting van het historisch
woonhuis, inrichting van een nieuwe stadspresentatie en de bouw van een nieuwe entree en een
tijdelijke tentoonstellingsruimte.
Daarnaast is op basis van het visiedocument een vijfjarenplan opgesteld waarin de visie van het
museum is omgezet in een bedrijfsplan en een strategie voor de komende periode. In het stuk wordt
beschreven hoe het ‘nieuwe museum’ zich naast de fysieke veranderingen gaat herpositioneren als
organisatie. Samenwerking, verankering, onderscheidend vermogen, toeristisme, duurzaamheid en
innovatie zijn daarin de belangrijke thema’s. Deze nieuwe opzet is ook vertaald naar een toekomstige
exploitatiebegroting.
1.2 Onderhoud gebouwen
In 2016 is minimaal onderhoud gepleegd aan de gebouwen van het Palthe Huis. Eind 2016 heeft de
Monumentenwacht opdracht gekregen om het bestaande rapport te herijken om op basis hiervan in
2017 het onderhoud weer op te pakken.
De gebouwen van De Pelgrim en De Hofnar zijn geen eigendom van de Stichting Oldenzaalse Musea.
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1.3 Educatie
In het kader van de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ heeft het Palthe Huis een aanvraag
gedaan voor een traject van 4 jaar om vorm te geven aan een doorgaande leerlijn erfgoededucatie.
Ter vervanging van de conservator is in september 2016 gestart met het werven van
Museumdocenten. In het kader van deze werving is het gelukt om 10 nieuwe vrijwilligers aan het
museum te binden voor educatieve taken en rondleidingen. Deze nieuwe vrijwilligers hebben een
uitgebreid inwerktraject gehad onder leiding van de conservator.
Het Palthe Huis heeft in 2016 diverse schoolklassen mogen ontvangen. VWO leerlingen van het
Carmellyceum maakten samen met de conservator de tentoonstelling ‘Jan Willem Racer’. In het kader
van de tentoonstelling ‘Cold Cases’ was er veel aandacht vanuit het basisonderwijs voor de opgraving
van het Plechelmusplein.
Ook museum De Pelgrim heeft diverse schoolklassen mogen ontvangen. Daarnaast heeft het museum
met ‘De reizende Pelgrim’ diverse presentaties op locatie verzorgd.
Museum de Hofnar is niet actief op het vlak van educatie voor het basis- of voortgezet onderwijs.
1.4 Publicaties
Het Palthe Huis publiceert elk kwartaal in het kwartaalblad Ons Oldenzaal, een uitgave van het
museum. Ook in 2016 bood het museum met diverse artikelen een inkijk in de collectie van het
museum en werd er gepubliceerd naar aanleiding van de diverse tentoonstellingen in het museum.
Daarnaast heeft het museum regelmatig de publiciteit opgezocht via de regionale krant Tubantia en
andere regionale uitgaven.
1.5 Geschiedenisboek
Het boek over de historie van Oldenzaal kon dankzij de publicatie van de opgraving op het
Plechelmusplein in november 2016 worden aangevuld. Daarnaast zijn de schrijvers bezig met de
beeldredactie voor het boek. De verwachting is dat het boek in 2017 gepubliceerd kan worden.
1.6 Programma en publiek
In 2016 organiseerde het Palthe Huis een aantal mooie exposities voor het publiek. De tentoonstelling
‘Oldenzaal in de Bronstijd’ gaf bezoekers een inkijk in de rijke historie van Oldenzaal en de collectie
met archeologisch materiaal van het museum. De tentoonstelling ‘Jan Willem Racer’ sloot mooi aan bij
de uitreiking van de eerst ‘Jan Willem Racerprijs’ in 2016. De betrokken VWO leerlingen kregen een
inkijkje in een belangrijk stuk historie van hun eigen stad. De tentoonstelling ‘Cold Cases’ kreeg veel
aandacht van pers en bezoekers. Ook het aansluitende lezingenprogramma trok veel
geïnteresseerden.
1.7 Tuin
In samenspraak met de gemeente Oldenzaal neemt het Palthe Huis deel aan het traject rondom de
vernieuwing van de stadstuinen. De nieuwe entree van het museum zal daarin een centrale rol
vervullen. Er vinden in dit kader diverse gesprekken plaats met de Stichting Stadstuinen, de
Gelderman Stichting en de Gemeente Oldenzaal. De verwachting is dat vernieuwing van het
tuinengebied een extra impuls zal geven aan het museum. Andersom zal de vernieuwing van het
museum de aantrekkingskracht van het gebied gaan versterken.
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1.8 Personeel en vrijwilligers
Per 1 juli 2016 is de nieuwe directeur/bestuurder in dienst gekomen van de Stichting Oldenzaalse
Musea. Zij heeft de opdracht gekregen om uitvoering te geven aan het vijfjarenplan en het voorlopig
ontwerp om te zetten naar een definitief ontwerp. Ook is zij aan de slag gegaan met de financiering
van de plannen.
Op 1 oktober 2016 heeft het Palthe Huis afscheid genomen van de conservator. Hij zal nog wel
inhoudelijk bij het museum betrokken blijven zodat zijn kennis niet verloren gaat.
Daarnaast is per 4 november 2016 een contract afgesloten met M. Teggelaar – Kroeze, zij gaat als
oproepkracht aan de slag in de weekenden.
In 2016 is ingezet op de werving van nieuwe vrijwilligers op het vlak van educatie. Dit heeft ongeveer
10 nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
1.9 Belangrijke bestuurlijke besluiten
Ontwikkeling educatieve leerlijn
In 2016 heeft de directeur/bestuurder het initiatief genomen voor een groot educatief project waarin
samen met erfgoedinstellingen en het basisonderwijs uit Oldenzaal gewerkt zal worden aan de
ontwikkeling van een doorgaande leerlijn erfgoededucatie. In 2017 is na de toekenning van een
aanzienlijke bijdrage (€ 130.000,-) een projectleider aangesteld voor een periode van 3 jaar.
Vernieuwingstraject Palthe Huis
Vanaf 2014 heeft het bestuur van het Palthe Huis het vernieuwingstraject ingezet, bestaande uit een
herinrichting van het woonhuis, realisatie van een educatieve ruimte, verhuizing van de apotheek,
bouw van een nieuwe stadspresentatie, bouw van een nieuw entreegebouw en renovatie van het
zandsteen aan de gevel. In 2017 zal de financiering van deze plannen (totaal zo’n € 450.000,-) rond
zijn en zal gestart worden met de interne vernieuwing van het bestaande pand. De nieuwe entree zal
in 2018 worden gerealiseerd.
Middelen
Het vermogen van Stichting Oldenzaalse Musea worden gevormd door:
-

inkomsten uit entreegelden, fondsbijdragen, projectbijdragen of aangenomen werken;
opbrengst abonnementen Ons Oldenzaal en advertenties Ons Oldenzaal
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
overige verkrijgingen en baten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Na resultaatbestemming

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Onroerende zaken
Verbouwing
Inventaris Palthe-Huis
Inventaris Pelgrim & Hofnar

1
1.695
8.480
622

1
3.390
10.715
825
10.798

14.931

4.795

5.962

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

2.971
3.345

Liquide middelen
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5.681
2.540
6.316

8.221

223.797

195.742

245.706

224.856

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal
Continuïteitsreservering Pelgrim & Hofnar
Bestemmingsfonds Pelgrim & Hofnar

-26.224
5.971
46.919

-26.189
5.716
48.759
26.666

VOORZIENINGEN
Groot onderhoud gebouwen Palthe-Huis

190.394

28.286

175.395
190.394

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

2.868
6.726
19.052
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175.395

425
3.173
17.577
28.646

21.175

245.706

224.856

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

rekening
2016
€
Baten
Subsidies
Overige baten

rekening
2015
€

188.723
26.805

€

159.267
27.821
215.528

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Algemene kosten
Kosten inkopen
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

112.156
4.983
50.388
16.488
25.544
7.777

(16)

Resultaat

€

187.088
79.625
10.112
60.068
12.779
20.733
6.729

217.336
-1.808
214

190.046
-2.958
748

-1.594

-2.210

De jaarrekening laat een negatief resultaat zien van € 1.594. Dit negatieve
resultaat wordt onder andere veroorzaakt door de aanschaf van een
Blokhut, welke ten laste van een daarvoor bestemd bestemmingsfonds is
gebracht.
Het negatieve resultaat over 2016 ad. € 1.594 wordt als volgt verwerkt:
Toevoeging continuïteitsreserveringen
256
Onttrekking bestemmingsfondsen
-1.814
Onttrekking overig besteedbaar vermogen
-36
-1.594

In 2016 zijn geen donaties en/of ontvangsten uit nalatenschappen ontvangen. Ook zijn er, naast de reguliere
arbeidsvoorwaarden, geen beloningen aan het personeel betaald.
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