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Jaarverslag Instituut Collectie Krop 2018
De Stichting Instituut Collectie Krop (naar buiten tredend veelal als Hildo Krop Museum) is
in zijn geheel een vrijwilligersorganisatie bestaande uit een bestuur en medewerkers. Beide
dragers van deze organisatie hebben een eigen taakstelling en eigen bevoegdheden. Daar het
een betrekkelijk kleine organisatie betreft heeft het een platte structuur en worden indien
nodig door allen werkzaamheden verricht buiten de eigenlijke taakgebieden.

Kerntaak beleid
Kerntaak voor het bestuur van deze stichting is het beheren van de door de gemeente
Steenwijkerland aan de stichting in bruikleen overgedragen collectie kunstwerken van de in
Steenwijk geboren stadsbeeldhouwer van Amsterdam, Hildo Krop (1884-1970). Dit beheer
houdt in het conserveren van, advies uitbrengen over en het zelfstandig onderzoeken van deze
gemeentelijke collectie. Afgeleid van deze kerntaak is het in woord en geschrift uitdragen van
de betekenis van deze kunstenaar. Dit houdt onder meer in het inrichten van het museum en
het openstellen van de collectie voor het publiek.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden: de dames C. Abels (PR en marketing) en
C. Brouwer-de Graaf (secretaris en coördinatie medewerkers) en de heren A. van Andel
(contactpersoon voor alle personeelsleden en vertegenwoordiger Museumberaad), W. Heij
(voorzitter), J. ten Klooster (penningmeester) en L. van Vlerken (contactpersoon Amsterdam).
Het bestuur vergaderde dit jaar negen keer: 15 januari, 26 februari, 26 maart, 7 mei, 4 juni, 10
september, 5 november en 3 december.
Ook dit jaar zagen we geen kans de vacante functie van conservator in te vullen. Deze wordt
vooralsnog waargenomen door twee bestuursleden en een van de medewerkers.

Medewerkers
In december van dit verslagjaar hebben we, na een jarenlang dienstverband, afscheid moeten
nemen van twee medewerkers, de dames I. Jansen en J. de Lange. Bovendien is, de eigenlijk
al in 2017 afgehaakte, mevrouw M. van Keulen niet meer in de personeelslijst opgenomen.
Tegenover dit vertrek stond de komst van een viertal medewerkers. Op 31 december stonden
de volgende vijftien medewerkers op de personeelsrol: de dames S. van Andel, M. Baneke,
M.J. Elsinghorst, L. Hermans, M. Krist, L. van der Kruijt,
A. Logtmeijer, S. Peters, J. Reuvekamp en R. Veltkamp en de heren W. Boelens, D. de Graaf,
P. Hendriks, Th. Looman en A. Nicola.
De medewerkers bespraken met het bestuur, zowel in het voorjaar op 12 maart als in het
najaar op 26 oktober de lopende zaken. Op 2 juli werden de medewerkers door het bestuur, in
een extra belegde vergadering, bijgepraat over de lopende gesprekken met de directie van
Hendrick de Keyser. Voor hen in het bijzonder werd op 30 november een excursie
georganiseerd naar het Jopie Huisman Museum in Workum.
Aan zowel de vergaderingen als het personeelsuitstapje werd ook door een aantal
bestuursleden deelgenomen.

BHV-opleiding
Het aantal gecertificeerde BHV-ers kon gelukkig met één worden uitgebreid omdat een van
de nieuwe medewerkers vanuit eerdere werkervaringen deze opleiding al had afgerond. De
BHV-ers van de stichting zijn: de dames C. Brouwer-de Graaf, A. Logtmeijer en L. van der
Kruijt en de heer W. Boelens. Een verdere uitbreiding van dit corps blijft gewenst.

Uitbreiding collectie
Aan de collectie kon een drietal aankopen en een zestal schenkingen worden toegevoegd.
Aangekocht werden een olieverfschilderij, een aquarel (het was ons tot dusver niet bekend dat
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Krop ook dit onderdeel beoefende) en een klein plastiekje (keramiek, van een knielende
man). Aan het museum werden door verre familieleden van Krop de volgende objecten
geschonken: een bijouteriekistje (was vorig jaar al toegezegd), een zakhorloge (vermoedelijk
afkomstig van de grootvader van Krop van moederszijde, de horlogemaker Hendrik Cordes),
een aantal bladen uit het fotoalbum van de familie Polak-Krop en enkele briefkaarten
(beschreven en getekend door Krop) gericht aan zijn broer Hendrik.
Verder nog een tweetal andere schenkingen: van een gulle gever (houtsneden van
nieuwjaarswensen) en een buitengewoon fraai polychroom geglazuurd object (raaf in een
dennenboom), aan het museum overgedaan door het Amsterdamse museum ’t Schip.
Tenslotte maken we in dit verband nog melding van een schenking op termijn (bij overlijden)
van een ESKAF-schaal, model 153.

Bruiklenen
Verzoeken om bruiklenen te verstrekken in verband met exposities, ontvingen wij van
Museum Flehite te Amersfoort i.v.m. de tentoonstelling Honderd jaar Wendingen (een
masker, twee houtblokken en het keramische object De Omhelzing) en van museum “t Schip
te Amsterdam i.v.m. een expositie over de Dienst Publieke Werken (een stenen reliëf en een
ornament).

Plannen en realisaties
In het vorige jaarverslag maakten we al melding van de specifieke aandacht die van het
bestuur werd gevraagd met betrekking tot een veelheid aan organisatorische zaken
voortvloeiende uit de opgedrongen samenwerking met de Vereniging Hendrick de Keyser, de
eigenaar van het pand (sinds december 2016). Dit betrof niet alleen zaken van praktische en
huishoudelijke aard maar zeker ook ter zake van principiële verschillen op het vlak van
bedrijfsvoering. Dat het samengaan van twee zo verschillende organisaties (een geregistreerd
museum en een zogenoemd museumhuis) gepaard zou gaan met ingroeiproblemen was te
voorzien. Dat ze eind december 2018 nog steeds opspeelden ervaren wij als bedenkelijk. In
het halfjaarlijkse overleg met de directeur van Hendrick de Keyser werden jongstleden
december opnieuw afspraken gemaakt om begin 2019 een aantal ergernissen de wereld uit te
helpen.
Een nog grotere frustratie, voor zowel het bestuur als voor de medewerkers, betreft het
schrijnend gebrek aan expositieruimten. De hoogwaardige gemeentelijke kunstcollectie kan
maar voor een klein deel aan de bezoekers worden getoond. Daarnaast spreken de
kelderruimten in dit verband ook niet tot de verbeelding. Met tal van kleine aanpassingen
wordt door onze vrijwilligers getracht een en ander nog een beetje toonbaar te krijgen.
In het bijzonder deze problematiek is door het bestuur onder de aandacht gebracht van het
college van B & W van de gemeente Steenwijkerland via de wethouder van kunst en cultuur,
mevrouw T. Jongman. Omdat over een ruimtelijke uitbreiding op de beletage van Rams
Woerthe met Hendrick de Keyser niet valt te praten is uitwijken naar een andere locatie nog
de enige optie. De nood in dezen wordt geactualiseerd door de aanbieding, door het Stedelijk
Museum te Amsterdam, van een door Krop ontworpen kastenwand welke voorlopig zal
worden opgeslagen. Uit de gevoerde gesprekken met de wethouder is ons gebleken dat men
de ernst van de nood onderschrijft en men serieus wil nadenken over alternatieven.
Naast de gebruikelijke zaken (als jaarrekening en -begroting, attenties bij ziekte en jubilea,
enz.) speelden nog tal van andere zaken die in dit verslag toch ook minstens genoemd moeten
worden:
* Dankzij het vorig jaar in het leven geroepen Fonds Slagvaardigheid (om snel en adequaat te
kunnen inspelen op aanbiedingen en/of veilingen) konden enkele aankopen worden
gerealiseerd (zie uitbreiding collectie).
* Er werd ook dit jaar weer aandacht besteed aan de Nationale Museumweek en medewerking
verleend aan Open Monumentendag, de Dag van de Geschiedenis en Kopje Cultuur.
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* Het project Scholiereneducatie kon ook dit jaar weer dankzij de inzet van onze
medewerkers worden georganiseerd voor 185 leerlingen.
*Er werd door het bestuurslid Van Vlerken een archieffilm uit de jaren dertig (over de
realisatie van het beeld van Erasmus bij het Vossius gymnasium te Amsterdam) ingekort tot
een 15 minutenversie welke aan de bezoekers kan worden getoond.
* De vergoeding voor de medewerkers werd per 1 juli van € 2,- naar € 3,- per uur verhoogd.
* Onze vaste leverancier van ons beeldje (tevens ons logo, het zogenoemde Mannetje) ziet
geen kans meer de nieuwe aanmaak te verzorgen. Medewerkere mevrouw Baneke (zelf
keramiste) heeft zich nu naar tevredenheid van deze taak gekweten.
* De samenwerking met Museum ’t Schip krijgt langzamerhand iets meer gestalte: aldaar
wordt nu ook onze boekuitgave (Krop Stadsbeeldhouwer) verkocht.
*Het bestuurslid Van Vlerken is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een app voor een
fietsroute in Amsterdam langs beelden van Krop. Wij hebben ons bereid verklaard dit project
substantieel te willen sponsoren mits duidelijk verwezen wordt naar Hildo Krop Museum en
een nog op te zetten beeldenroute in Steenwijk (zie ook hierna).
* Een Kropwandeling in Steenwijk zit er vooralsnog niet in (te weinig werk van Krop in de
openbare ruimte). Het idee van een bredere opzet van een beeldenroute zou in 2019 moeten
worden onderzocht (mogelijk i.s.m. de Cie Beeldende Kunst van de gemeente?).
*Teneinde iets te doen aan een meer professionele uitstraling van het Hildo Krop Museum
werden voor alle bestuursleden visitekaartjes aangemaakt.
* Door te veel druk op de organisatie moest worden afgezien van een nieuwe wisselexpositie
ondanks dat dit een voorwaarde is om op termijn als museum te overleven. Het voornemen
nu is in het komende voorjaar een nieuwe tentoonstelling in te richten: met als thema De Faun
in het werk van Krop. Er is een auteur aangezocht voor de gelijktijdig te verschijnen
boekuitgave.

Public Relations
Ook dit jaar slaagden we er weer in met eigen krachten voor de Vrienden van Krop en overige
geïnteresseerden ieder kwartaal een Nieuwsbrief uit te brengen (ca. 650 geadresseerden). Ook
werd er weer veelvuldig geadverteerd in uiteenlopende periodieken (o.a. Zomer in de Kop,
Ons Echte Goud, Museumkranten, Beelden Magazine, 50-plus Krant, De Groene
Amsterdammer en de VPRO-gids). Het bestuurslid de heer Van Andel vertegenwoordigde
het museum in het lokale Toeristisch Platform, tevens maakte hij deel uit van het
overkoepelende gemeentelijke Museumberaad.
Onder deze noemer memoreren we nog een tweetal zaken: De tweede herdruk van onze
succesuitgave Hildo Krop, Stadsbeeldhouwer van Amsterdam en de met veel publiciteit
omgeven première (11 oktober) van de door de Stichting Pelicula uitgebrachte film “Hildo
Krop Beeld, van een kunstenaar” (waarin ook een bestuurslid aan het woord kwam).

Eindoordeel over 2018
In financieel opzicht kan over het Hildo Krop Museum worden gesproken van een gezond
jaar. Het moeizaam onder één dak samengaan van twee organisaties met zulke heel
verschillende concepten is blijvend zoals ook het grote ruimtegebrek zich als maar meer zal
gaan gevoelen. Wij kunnen niet anders concluderen dat aan deze zaken niet eerder een einde
zal zijn gekomen alvorens een nieuwe locatie zal kunnen worden betrokken.
Zonder meer positief is het feit dat het bestuur geheel op sterkte bleef en dat de mutaties bij de
medewerkers geruisloos konden worden aangevuld. Desondanks blijft de werving van nieuwe
mensen de aandacht vragen.
Het aantal bezoekers, van Museumhuis en Hildo Krop Museum samen, nam beduidend toe
tot 7615. Zoals ook het aantal voorgelegde vragen m.b.t. het werk van Krop (van bezoekers,
organisaties en musea) substantieel toenam hetgeen er op duidt dat er van een toenemende
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naamsbekendheid van het Hildo Krop Museum kan worden gesproken.
Voor bestuur en medewerkers was 2018 al met al geen gemakkelijk jaar waarop met
gemengde gevoelens kan worden teruggekeken.
C. P.E. Brouwer-de Graaf, secretaris
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Bestuursleden:

nevenfuncties

W.H. Heij, voorzitter

Bestuurslid Stichting Humanistisch Thuisfront
Bestuurslid Stichting Schrijversfestival
Steenwijk

C.P.E. Brouwer-de Graaf, secretaris

Secretaris Stichting Jumelage Steenwijkerland
Herzebrock-Clarholz

J. ten klooster, penningmeester

Zelfstandig financieel en fiscaal adviseur

A.van Andel, bestuurslid

Geen

C.C.H. Abels-Geis, bestuurslid

Bestuurslid Plaatselijk Belang Kuinre

A.C.M. van Vlerken, bestuurslid

Geen
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Balans per 31 december 2018.

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Voorziening toekomstige thematentoonstellingen
Fonds slagvaardigheid aankopen

Voorzieningen
Fonds vrienden van Krop

31-12-2018
€

31-12-2017
€

0
----------------

288
----------------

15.796
---------------

21.452
---------------

749
670
5.179
---------------6.598

234
61
3.439
---------------3.734

25.984
---------------

21.546
---------------

--------------48.378
=========

--------------47.020
=========

PM
39.053
6.780
---------------45.833

PM
38.273
7.500
---------------45.773

2.025
---------------2.025

1.075
---------------1.075

0
0
520
---------------520
---------------48.378
=========

148
0
24
---------------172
---------------47.020
=========

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen kosten.
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Resultatenrekening 2018

2018

2018
begroting

€
Opbrengsten
Kostprijs verkopen
Bruto winst

Lasten:
Personeelskosten (vrijwilligers)
Bedrijfskosten
Kosten (wissel) exposities
Publiciteitskosten
Algemene kosten
Dotaties
Afschrijvingen inventaris

Totaal lasten
Bedrijfsresultaat

2017
€

32.508
28.250
13.840
0
------------ -----------18.668
28.250

26.911
2.985
-----------23.926

7.778
0
560
5.244
2.885
950
288

9.550
4.000
1.300
7.150
4.350
0
1.500

7.181
0
791
8.035
2.561
1.075
3.571

---------17.705

---------27.850

---------23.214

963

400

712

Financiële lasten

183
400
250
------------- ----------- ------------Resultaat
780
0
462
======== ======= ========
Het positieve resultaat t.o.v. de begroting heeft o.a. de volgende redenen:
De omzet is € 4.000 hoger dan was begroot. Verder heeft een herwaardering van de
boekenvoorraad plaatsgevonden vanwege de grote voorraad t.o.v. de geringe verkoop. Er
zijn geen bedrijfskosten geweest en de overige kosten zijn ook lager dan was begroot.
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Toelichting op de balans en de resultatenrekening.
Algemeen.
Grondslagen van waardering en bepaling resultaat
Algemeen
De grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat zijn gebaseerd op het
uitgangspunt van historische kostprijs. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het
jaar waarop deze betrekking hebben.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de
daarop verkregen subsidies.
De overige posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde,
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden
kosten en andere aan het jaar toe te rekenen lasten.
De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in
het verslagjaar geleverde diensten onder aftrek van kortingen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018.
Activa
31-12-2018
€
Inventaris:
Stand begin boekjaar
Investering in het boekjaar
Afschrijvingen in het boekjaar
Stand einde boekjaar
Voorraden:
Ingekochte producten
Eigen producten

Nog te ontvangen bedragen:
Vergoeding museumkaart

Liquide middelen:
Rekening-courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

31-12-2017
€

288
0
-288
--------------0
=========

3.858
0
-3.570
--------------288
=========

2.235
13.561
--------------15.796
=========

1.826
19.626
--------------21.452
=========

5.179
--------------5.179
=========

3.439
--------------3.439
=========

540
25.444
--------------25.984
=========

1.007
20.539
--------------21.546
=========
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Toelichting op de balans per 31 december 2018.
Passiva
31-12-2018
Voorziening toekomstige thematentoonstellingen
Stand begin boekjaar
Resultaat 2018
Overheveling naar fonds slagvaardigheid aankopen
Stand einde boekjaar
Fonds slagvaardigheid aankopen
Stand begin boekjaar
Nog van de gemeente te ontvangen
Stand einde boekjaar
Fonds vrienden van Krop
Stand begin boekjaar
Toevoeging uit donaties
Onttrekkingen
Stand einde boekjaar

Nog te betalen kosten:
Reclamekosten
Ov. Kosten vrijwilligers

31-12-2017

38.273
1.030
0
--------------39.303
=========

37.811
462
0
--------------38.273
=========

7.500
-720
--------------6.780
=========

0
7.500
--------------7.500
=========

1.075
700
0
-------------1.775
=========

2.965
1.075
-2.965
-------------1.075
=========

500
20
-------------520
=========

0
24
-------------24
=========
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Toelichting op de resultatenrekening over 2018.
2018
€
Opbrengsten:
Boeken
Toegangsbewijzen
Merchandising
Vrienden
Subsidie gemeente

Inkopen:
Boeken
Overig
Voorraadmutatie
Kostprijs verkopen

Personeelskosten:
Vrijwilligersvergoeding
Kosten conservator
Opleidingskosten
Overige kosten vrijwilligers

Bedrijfskosten:
Kosten beveiliging
Veiligheidszorg
Schoonmaakkosten

Kosten (wissel) exposities:
Huur inrichtingsmaterialen
Kosten lezingen
Verzekering inventaris
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen
Documentatie

2018
begroting
€

2017
€

4.941
22.969
648
950
3.000
---------------32.508
==========

4.000
5.678
20.250
16.099
1.000
1.059
0
1.075
3.000
3.000
-------------- ---------------28.250
26.911
======== ==========

6.183
2.001
5.656
---------------13.840
===========

4.536
781
-2.332
---------------0
2.985
========= ==========
=

6.743
0
0
1.035
---------------7.778
==========

7.800
6.539
250
0
1.000
0
500
642
-------------- ---------------9.550
7.181
========= ==========

0
0
0
--------------0
=========
0
0
0
423
137
---------------560
==========

1.000
500
2.500
-------------4.000
=========

0
0
0
--------------0
=========

1.000
0
300
124
0
0
0
635
0
32
-------------- ---------------1.300
791
========= ==========
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Toelichting op de resultatenrekening over
2018 (vervolg)
2018

2017
begroting

€
Publiciteitskosten:
Reclame en advertenties
Foldermateriaal en toegangskaartjes
Website

Algemene kosten:
Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Bestuurskosten
Telefoonkosten
Porti
Betalingsverschillen/afboekingen
Kosten museumregistratie
Betaalautomaat i.v.m. museumjaarkaart

Dotaties:
Dotatie fonds vrienden van Krop
Afschrijvingen:
Afschrijving inventaris

Financiële lasten
Rente van bank en spaarrekening
Bankkosten

5.019
0
225
---------------5.244
==========

0
1.586
62
493
220
1
523
0
---------------2.885
=========

2017
€

5.250
7.821
650
139
1.250
75
------------- ---------------7.150
8.035
======== ==========

1.000
300
100
550
400
0
2.000
0
-------------4.350
========

950
=========

276
644
0
515
186
-6
150
796
---------------2.561
=========

1.075
=========

288
---------------288
=========

1.500
------------1.500
========

3.571
---------------3.571
=========

-5
188
--------------183
=========

400
------------250
=========

-44
294
--------------250
=========
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