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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 (18901985), 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
Feenstra-Nijboer 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.

Activiteitenplan 2016















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.

Klei…kunst…keramiek
Het is een uniek museum dat zijn weerga niet kent
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 tegels, tegeltableaus en in toenemende mate ook modern keramiek aantrekkelijk
zichtbaar maken voor jong en oud…dat is onze doelstelling en core business.

De kracht van keramiek
Het tegeltableau rukt ook op in de openbare ruimte. Ontwerpers en architecten gebruiken de
decoratieve kracht van keramiek graag. Nieuwe technieken zorgen voor meer en beter betaalbare
mogelijkheden. Tegels hebben een lange levensduur en zijn gemakkelijk in onderhoud. Esthetisch zijn
de mogelijkheden onbegrensd, zo bewijzen enkele inspirerende recente toepassingen.
Bron: Architectuur.nl

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.

Exposities in 2016
Transformatie
Keramische kunst van Chris Dagradi o.a. in de openbare ruimte
Midden januari tot eind maart

Opmerkelijke Landschappen en Tegelschilderijen
Recente aanwinsten van ons museum
Begin april tot medio mei

Porseleinschilderen is voor Iedereen
Uniek werk van het Porseleinschilder Genootschap
Vanaf midden mei tot medio augustus

Mijn Jas hangt bij Aap
Overzichtstentoonstelling Kapstoktegels
Vanaf eind augustus tot eind oktober

In Vogelvlucht
40 jaar keramiek van Francien Soenveld
Midden November 2016 tot medio april 2017

De Pottenbakkers van de Veluwe
en

L’ Ancora keramiek uit de collectie van Sieni Luiken-Pluis

Financiële verantwoording
Ons museum is de afgelopen jaren geconfronteerd met reductie van subsidies en afname van
donaties. Vandaar onze focus in 2016 op vermindering van de kosten ‘activiteiten en organisatie’.
De reductie van de kosten m.n. op personeel krijgt prioriteit in 2017. Daarom over boekjaar 2016 nog
een negatief resultaat.

Rekening van Baten en Lasten 2016
ExploitatieExploitatierekening 2016 Begroting 2016 rekening 2015

Baten

€

€

€

160.816

186.800

155.879

Lasten
Kostprijs van de verkopen(9)

10.643

10.641

Beheer en administratie
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige personeelskosten
Huisvestingslasten
Materiële uitgaven
Kosten activiteiten en organisatie
Rentelasten en soortgelijke lasten

Exploitatiesaldo

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

136.841
1.123
1.347
17.186
1.074
29.493
312
_______
187.376
_______
198.019
_______
- 37.203
=======
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Nederlands Tegelmuseum
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121.500
15.000
10.000
41.000
2.500
______
190.100
_______
190.100
_______
-3.300
=======

130.889
1.109
1.278
12.478
1.284
33.063
1.450
______
181.551
_______
192.192
_______
- 36.313
=======

