
Verslag van activiteiten 2020 museum Jan van Riebeeckhuis 

 ANBI-Gegevens 

• Naam: Stichting Museum Jan van Riebeeckhuis 

• RSIN/fiscaal nummer/BSN: 823096762 

• Contactgegegevens:  secretaris J.H. van Aken, Eikeboom 41, 4101VA Culemborg 

 0345 - 531887 

• Bestuurssamenstelling:  
- R. van Schelven (voorzitter),  
- J.H. van Aken (secretaris),  
- J. van den Broek (penningmeester),  
- W. Rasing, portefeuille onderhoud museumgebouw 
- mevr. A. Wille, portefeuille onderhoud museumtuin 
- J. Stegers, portefeuille museaal  
- W. de Rooij, algemeen bestuurslid 
- mevr. S. Venneker, conservator (adviseur bestuur) 

• Beleidsplan: Doel van de instelling is het in stand houden in het geboortehuis van Jan van Riebeeck van een 
museum over de geschiedenis van Jan van Riebeeck als medewerker van de V.O.C. die ter hoogte van Kaap de 
Goede Hoop een verversingstation heeft op- en ingericht.  
Het museum is in 2011 opnieuw ingericht en toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Kern van de nieuwe 
inrichting is een videopresentatie over het leven en de rol van Jan van Riebeeck. Ook zijn er 
informatieschermen over de historische relatie tussen Culemborg en Zuid-Afrika en verder is het museum 
ingericht met 17-eeuws meubilair met daarbij extra aandacht voor de VOC. Bij het museum hoort ook een 
kruidentuin, die verzorgd wordt door een groep vrijwilligers.  
De openstelling van het museum wordt verzorgd door de verhuurder van de beneden - étage van het gebouw 
waarin het museum is gevestigd. 
Door middel van een website, verspreiding van folders en gidsjes wordt extra bekendheid aan het museum 
gegeven. Er is speciale aandacht voor bezoek door leerlingen van scholen waarbij speciaal aandacht wordt 
geschonken aan de slavernij en de rol van de VOC. Jaarlijks wordt in het museum een extra accent aan de 
expositie gegeven in verband met het jaar-thema voor Open Monumentendag (OMD). Amateurtoneelspelers 
spelen op die dag, op basis van het jaar-thema van de landelijke OMD, een toneelstuk (4 keer) dat ook 
gerelateerd is aan het museum en Jan van Riebeeck. 

• Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen beloning, anders dan een vergoeding van eventuele 
onkosten. 
 

• Verslag van de uitgeoefende activiteiten:  
In 2020 brachten ± 190 bezoekers een bezoek aan het museum. Er is, als gevolg van de uitbraak van het 
Corona-virus, een bescheiden Open Monumentendag gehouden. Er waren ± 100 bezoekers.  
Op de dag van de ‘Pianowandeling’ (altijd op de aansluitende zondag van het OMD weekeind) hebben ± 160 
bezoekers het museum bezocht. 
Tijdens Open Monumentendag werd in de tuin door Toneelgroep Surpluus opnieuw een theaterproductie 
opgevoerd.  


