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Jaarverslag 2020  Stichting Sint Bernardushof, Kloostermuseum Aduard 

_________________________________________________________________________________________________ 

1. Inleiding 
 
Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste zaken, die in 2020 zijn gepasseerd. De financiële 
resultaten zijn als bijlage opgenomen. 
Het Jaarverslag is vanwege de coronamaatregelen dit keer alleen een samenvatting van het 
maandelijkse informatiebulletin ‘Hofstraat 45’. In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens 
behandeld: 
- museum & organisatie; 
- wisselexposities; 
- externe activiteiten en samenwerking. 
 

2. Museum en Organisatie 
 
Op 5 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats, voor de laatste keer in het Rechthuis. Stichting 
Zuiderpoort Het Rechthuis wordt ontbonden en het pand zal worden verkocht. Dat betekende ook het 
einde van de beoogde samenwerking met ons museum. 
 
Met de familie Reinders uit Middelstum is een schenking aan ons museum overeengekomen van hun 
collectie. De catalogisering (op locatie) zal doorlopen tot in 2021.   
Het bruikleenbeleid is aangescherpt. De inleen is beperkt tot exposities in ons museum. Aan het uitlenen 
wordt een (beperkte) tijdlimiet verbonden. De afhandeling van de in het verleden aan ons verstrekte 
bruiklenen door o.a. Sint Annen vergt veel werk.  
 
Het beleidsplan 2020-2025 is vastgesteld en dient als richtsnoer voor de komende jaren. Verder is er een 
actieplan Informatievoorziening & Archivering vastgesteld dat de komende jaren voor een inhaal- en 
moderniseringsslag moet gaan zorgen voor de digitale registratie van en toegang tot bestuurlijke 
documenten, collectie en beeld & geluid. De inrichting van het nieuwe depot aan de Harkemaweg heeft 
de nodige aandacht gekregen.  
 
In maart zijn de landelijke coronamaatregelen afgekondigd. Het museum is daardoor gesloten gebleven 
en de inrichting van de wisselexpositie is in overleg met de tentoonstellingscommissie gestopt. Vanaf 
maart is ons interne informatiebulletin Hofstraat 45 voor de rest van het jaar in ‘coronastand’ 
voortgezet. De plenaire vergaderingen zijn dit jaar niet doorgegaan. De bestuursvergaderingen zijn in 
aangepaste vorm op alternatieve locaties gehouden, zoals virtueel, onze museumtuin en de Abdijkerk. 
Er is een speciale commissie ‘heropening’ geformeerd die conform de landelijke maatregelen en vooral 
rekening houdend met de gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers, het museum in aangepaste 
vorm (gedeeltelijk) open heeft gehouden. Binnen de coronaregels en met de vanuit de organisatie 
ontvangen suggesties, is besloten het verhaal van het klooster te vertellen in de Abdijkerk. Er was 
voldoende bezetting om in deze speciale vorm het museum in de zomermaanden voor een beperkt 
aantal dagen per week te openen. In de museumtuin is gedurende korte tijd ook de horeca weer 
opgepakt.  
 
Het bezoekersaantal in 2020 was met 1253 betalende en overige bezoekers flink lager dan vorig jaar. Het 
gebrek aan inkomsten is gecompenseerd vanuit de reserves. De entree- en horeca-prijzen zijn met 
ingang van 2021 licht verhoogd. Er zijn 4 nieuwe vrijwilligers bijgekomen en er zijn er 2 vertrokken. 
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3. Wisselexposities 
 
De tentoonstellingscommissie 2020 is bij het inrichten van de expositie ‘Van schrijfplankje naar 
schoolbord’ eveneens overvallen door de coronacrisis. De traditionele opening in april is uitgesteld en 
heeft uiteindelijk niet in 2020 plaatsgevonden. Alle genodigden konden tijdig worden geïnformeerd.  
Onze vrijwilligers hebben het expositieboekje en de handleiding door de rondleiding thuis ontvangen. De 
trailer van de expositiefilm is met een korte begeleidende tekst op onze website gezet. In de loop van 
het jaar is de inrichting van de expositie afgerond. Gedurende korte tijd is zelfs de tentoonstelling te 
bewonderen geweest voor publiek. Vanwege de beperkte ruimte in de looppaden van het museum kon 
slechts een klein aantal bezoekers zelfstandig met een speciaal gemaakte handleiding een kijkje nemen.  
De expositie ‘Van schrijfplankje naar schoolbord’ wordt in 2021 voortgezet. Voor 2022 zal een bijzondere 
expositie worden ingericht vanwege het 25-jarig bestaan van het museum.  
 

4. Externe activiteiten en samenwerking 
 
Met museum Wierdenland is in januari een tegoedbon voor een kop koffie geïntroduceerd bij het 
bezoeken van beide musea. De deelname aan de Pronkjewailroute is gecontinueerd. 
Museum TV heeft met subsidie van de Provincie een promotiefilm gemaakt over het museum, die via 
onze website en via de website van Museum TV te zien is. 
De Rabo Clubsupport actie heeft dit jaar een bedrag van bijna € 450 opgeleverd, bedoeld voor de 
ontwikkeling van een audiotour. 
In het kader van NL Doet is dit jaar een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de depotinrichting. 
De aangevraagde provinciale subsidie 2021-2024 is na een negatief advies van de Kunstraad niet 
verstrekt.  
Er wordt samen met de Nederlandse Monumentenorganisatie (eigenaar) en in overleg met het 
kerkbestuur gewerkt aan een overeenkomst voor het gebruik van de Abdijkerk door het museum. 
Het Overleg musea Westerkwartier heeft dit jaar in aangepaste vorm gefunctioneerd. De overige 
externe contacten zijn dit jaar vanwege de coronamaatregelen op een laag pitje gezet. 
 

5. Financiën 
 
Zoals te verwachten was zijn de financiële resultaten van 2020 aanzienlijk slechter dan de voorafgaande 
jaren. Vanwege de coronamaatregelen zakte het bezoekersaantal met bijna 70%, waardoor ook de 
inkomsten van de winkel en de horeca sterk verminderden. 
De overige baten bestaan voor het grootste deel uit de jaarlijkse subsidie van de gemeente, dit jaar 
aangevuld met de bijdrage van de actie Rabo Clubsupport. 
Het negatieve resultaat op de horeca werd versterkt doordat het koffieapparaat de geest gaf en 
vervangen moest worden. Uiteraard werd minder energie verbruikt, maar dat wordt pas bij de 
jaarrekening van 2021 zichtbaar. 
Extra lasten waren er bovendien voor administratie (hogere bankkosten), publiciteit (bijdrage museum 
tv) en diversen (de opbouw van het depot). Omdat het museum in de afgelopen jaren een flinke reserve 
heeft opgebouwd, komt het voortbestaan niet in gevaar, althans niet om financiële redenen. 
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Bijlage Financiën 

I Exploitatie 2020 

Baten 

Entreegelden + rondleidingen   €   3.421,83 

Donaties + giften    €   1.081,90 

Horeca      €   1.642,37- 

Winkel      €       349,19 

Overige baten     €   2.357,83 

Totaal baten     €   5.568,38 

Lasten 

Huisvesting     €   6.912,68 
(huur, onderhoud,  
beveiliging, verzekering) 
 
Organisatie     €   3.882,23 
(telefoon, administratie, pr,  
contributies, verzekeringen, 
vrijwilligers, onvoorzien) 
 
Exposities    €       303,16- 
thema-expositie 2018 en  
permanente expositie 
(saldo lasten en subsidies) 

Reserveringen     €           0,00 

Totaal lasten     € 10.491,75 

Resultaat    €    4.923,37- 
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II Balans eind 2020 

Activa 

Grond, gebouwen    €      1.998,73 

Debiteuren     €      1.174,29 

Inventaris en voorraden   €      3.582,44 

Liquide middelen    € 136.541,54 

Passiva 

Crediteuren     €         445,86- 

Reserveringen *)    € 121.103,90 

Vermogen     €   22.638,96 

*) De reserves zijn grotendeels bedoeld om op termijn in huisvesting te investeren. 


