
 

 

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. de Rooij (lid), A. Wille (lid), W. Rasing (lid), J. Stegers (lid). 

mevr. S. Venneker is sedert begin 2021 conservator van het museum.  

 

• Beleidsplan: Doel van de instelling is het in stand houden van een museum over de geschiedenis van Jan van 

Riebeeck die gezien wordt als stichter van de Kaapkolonie in Zuid-Afrika.  

Het museum is in 2011 opnieuw ingericht en toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Kern van de nieuwe inrichting is 

een videopresentatie over het leven van Jan van Riebeeck. Ook zijn 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; kruiden die ook voorkwamen in de 

compagniestuin in Kaapstad ten tijde van de stichting van de Kaapkolonie. Deze tuin en kruiden worden verzorgd 

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. Het museum ontvangt geen structurele subsidies van overheidswege of anderszins. 

Door middel van een website, verspreiding van folders en gidsjes wordt zo veel als mogelijk extra bekendheid aan 

het museum gegeven. Daarnaast is er extra aandacht voor bezoek van schoolklasssen; een apart educatief 

lesprogramma is daarvoor ontwikkeld (dit jaar hebben slechts twee scholen daarvan gebruik kunnen maken a.g.v. 

corona). Jaarlijks wordt in het museum een extra accent aan de expositie gegeven in verband met het jaarlijkse thema 

voor Open Monumentendag. 

 

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

Een bestuurder ontvangt een kleine vergoeding voor het structureel onderhouden van de website. De conservator 

ontvangt een vergoeding op basis van een werkervaringsplaats.    

 

• Verslag van de uitgeoefende activiteiten:  

 

In 2021 brachten een kleine 200 bezoekers een bezoek aan het museum. Daarnaast hebben twee scholen gebruik 

gemaakt van het ontwikkelde lesprogramma. Op Open Monumentendag waren er slechts weinig bezoekers a.g.v. de 

corona-maatregelen. Het bestuur heeft 4 keer vergaderd in het bestuursjaar, waarvan een tweetal keren digitaal. 

Sedert begin 2021 heeft het museum een nieuwe conservator mevr. S. Venneker. De conservator heeft een 

ambitieplan geschreven dat binnenkort in het bestuur zal worden behandeld. Een deel van de daarin genoemde 

activiteiten zijn intussen al wel uitgevoerd. Zo is de huisstijl vernieuwd en heeft er een verbreding en verdieping van 

het tentoonstellingsmateriaal plaatsgevonden. In het afgelopen jaar heeft de stichting ook een nieuwe antieke 

reiskoffer aan haar inventaris kunnen toevoegen.     

 

• Financiële verantwoording: zie onderstaande jaarrekening 2021. 

 

 

 

 

 

 


