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Transformatie, een groot tegeltableau bestaande uit 144 tegels, van kunstenaar Chris Dagradi,
verwijzend naar de Twin Tower catastrofe op 11 september 2001 in New York.

Beleidsplan 2017-2020
In die Beleidsperiode zet het museum de lijnen van het in 2004 ingezette beleid voort en past die steeds
aan bij nieuwe relevante ontwikkelingen. Het complete Beleidsplan kan op aanvraag worden gelezen in
het museum te Otterlo.

Twee Stichtingen
Het Nederlands Tegelmuseum is een stichting waarin de oprichter, de architect G. Feenstra (1890-1985),
zijn privéverzameling oude tegels heeft ondergebracht. Deze stichting is opgericht op 8 april 1963.
Vervolgens heeft de heer Feenstra op 8 november 1967 zijn verzameling tegels per notariële akte aan de
stichting geschonken, inclusief het beheer over de gebouwen waarin de tegels zijn ondergebracht. Sinds
10 april 2003 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, in die zin dat het beheer van de tegels statutair
gescheiden is van het beheer van de registergoederen en de bedrijfsactiviteiten.
Hierdoor zijn er twee verschillende stichtingen ontstaan:
A. Stichting Tegelmuseum “It Noflik Sté”. De stichting heeft ten doel het als museum in eigendom
hebben, beheren, exposeren, in bruikleen hebben, aanvullen en op peil houden van een verzameling
tegels, waaronder een verzameling tegels door de heer Gerrit Feenstra en mevrouw Johanna FeenstraNijboer aan destijds de stichting Tegelmuseum “It Noflik Sté” geschonken blijkens akte op acht
november negentienhonderdzevenenzestig verleden voor de heer H.J. Holterman, destijds notaris te
Arnhem, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
B. Stichting Nederlands Tegelmuseum. De stichting heeft ten doel het beheren van registergoederen en
overige niet- registergoederen, niet bestaande uit tegels, en het verrichten van bedrijfsactiviteiten enkel
en alleen ten behoeve van de te Ede gevestigde stichting: Stichting Tegelmuseum “It Noflik Sté”, en
voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2011 bestond het Nederlands Tegelmuseum een halve eeuw. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het
museum die uiteraard op gepaste wijze vierde. Een hoogtepunt in dit jubileumjaar was het uitbrengen
van een eigen collectieboek. In dit boek dat door de firma Waanders is uitgegeven wordt aan de hand
van 200 foto’s een inzicht worden gegeven in de rijkdom van onze collectie. Tevens is de geschiedenis
van het museum in de eerste vijftig jaar in vogelvlucht beschreven.
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Bijdrage leveren aan versterking culturele dynamiek en doelstellingen;
Eigen continuïteit waarborgen;
Vinger aan de pols beleid kosten/baten;
Optimaliseren huisvesting;
Gerichte fondswerving door nieuwe aansprekende projecten;
Intensivering van contact met doelgroepen;
Aansprekende wijze van presenteren en beheren van de collectie;
Focus ook op keramiek en tegels van hedendaagse kunstenaars;
Relatie met Vrienden van het Tegelmuseum bevestigen en samen kansen creëren;
Verder uitbreiden van de ‘Tegel Fiets Route’ in Lunteren en het buitengebied;
Uitbreiding van educatieve activiteiten en speciale programma’s;
Aanbieden van totaalpakketten aan groepen;
Perscontacten activeren en verdiepen;
Website vernieuwen, de toegankelijkheid en gebruik vergroten.

Beloningsbeleid
Het museum steunt op de inzet van veel vrijwilligers. Er zijn slechts enkele personen waarmee het
museum een arbeidsovereenkomst heeft voor een bepaald aantal uren per maand. Het museum houdt
zich aan de Wet bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Doelstelling
Het Nederlands Tegelmuseum toont als enige museum in Nederland de ontwikkeling van de
Nederlandse tegel vanaf de zestiende eeuw tot nu toe. De grote cultuurhistorische waarde van onze
collecties antieke tegel, tegeltableaus en moderne keramiek aantrekkelijk zichtbaar maken voor jong en
oud…dat is onze doelstelling en core business!

Verslag uitgeoefende activiteiten
Ons museum draagt op bijzonder wijze bij aan ‘centrale waarden’ zoals verwoord in de Museumvisie
van de gemeente Ede, te weten ‘bewaren, verbinden, educatie, beleving en de economische waarde’.
Het aantal bezoekers is stabiel rond de 9.500 bezoekers.
Het Nederlands Tegelmuseum onderneemt initiatieven om samen met andere cultuurpartners in Ede
het publieksbereik te vergroten en in toenemende mate in Ede aantrekkelijke publieksevenementen te
organiseren. Verder is het actief in allerlei netwerken en platforms gericht op het stimuleren van
‘Uitgaan in Ede’ in allerlei vormen.
Bijzondere exposities in 2015: Moderne kunst van beeldend kunstenaar Joan Seyferth, Olympische
Spelen & Erfgoed, Keramiek van Chris Dagradi in de openbare ruimte, De Mallen van Westraven, De
wekende mens in Beeld, POP UP expositie in Amsterdam.

Financiële verantwoording
Het financiële resultaat is, mede door de sterk gereduceerde budgetsubsidie en door uitblijven van
bijzondere eenmalige baten, negatief in 2015. Noodzakelijke investeringen in onderhoud van het
museum en aankopen voor de collecties zijn vrijwel onmogelijk.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2015
Exploitatierekening 2015
€
Baten
Entreegelden
Opbrengst museumwinkel
Opbrengst koffiekamer
Overige subsidies en giften
Overige inkomsten

ExploitatieBegroting 2015 rekening 2014

€

€

21.729
13.562
5.929
3.185
1.475

25.800
14.000
5.500
20.000
2.000
45.880

Lasten
Inkoopwaarde van verkopen
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Materiële uitgaven
Kapitaallasten
Kosten activiteiten en organisatie

10.641
132.168
1.109
12.478
1.284
1.450
33.064

€

21.994
17.727
5.982
35.330
2.788
67.300

0
121.500
0
15.000
10.000
2.500
41.100
192.193

€

83.821

12.840
104.793
1.087
11.797
1.432
567
40.431
190.100

172.947

(146.313)

(122.800)

(89.126)

Budgetsubsidie

110.000

110.000

109.092

Exploitatiesaldo

(36.313)
======

(12.800)
========

19.966
=======

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming
Mutatie egalisatiereserve
Mutatie bestemmingsreserve en verwerving tegels
Mutatie bestemmingsfonds

Voor meer informatie:
Nederlands Tegelmuseum
Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo
Telefoon 0318 591 519
Mail: info@nederlandstegelmuseum.nl
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