
 
 
Het Nederlands Tegelmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Bij schenkingen en giften gelden voor u belastingvoordelen.  
Lees hieronder meer over dit onderwerp. 
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Bijzondere gebeurtenissen in 2017 
 
‘Nederlands Tegelmuseum levert een grote bijdrage aan  
de culturele identiteit van de gemeente Ede’,  
aldus René Verhulst, de nieuwe burgemeester van Ede 
 

Hij opende al spoedig na zijn aantreden de expositie  
‘500 Jaar Reformatie’ in ons museum en stelde in zijn  
openingsspeech o.a.:  
 
‘In heel Gelderland zijn circa 200 kleine en grote musea en 
 culturele verenigingen die allemaal een verhaal vertellen. En die 
verscheidenheid is goed. Het Nederlands Tegelmuseum levert een 
grote bijdrage aan de culturele identiteit van de gemeente Ede’ 
 
 

 

Kröller-Müller Museum en Nederlands Tegelmuseum reiken elkaar de hand! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Met de gezamenlijke expositie ‘De Vergeten Collectie van Helene Kröller-Müller’  
wordt een start gemaakt met intensivering van de onderlinge contacten gericht op een  
nog nader uit te werken ‘liaison relatie’ van een ‘groot en kleiner museum’.  
 
De unieke collectie tegels  van KMM zal een permanente bestemming gaan krijgen in ons 
museum en uiteindelijk gaan resulteren in de sfeer van het Kröller-Müller Museum.  
 

  

Nieuwe audiovisuele apparatuur in de Feenstrazaal 
Bestuursvoorzitter Wim Sterkenburg nam in juli afscheid als directeur  
van wooncorporatie Woonstede in Ede en hield zijn afscheidsreceptie 
voor externe relaties op 29 juni in het Tegelmuseum. Als cadeau vroeg  
hij relaties een schenking te doen aan het Nederlands Tegelmuseum,  
wat het ons mogelijk maakte om te investeren in nieuwe apparatuur. 

 
 
 



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 
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.   
 

Bijzondere aandachtspunten 2017 
-Evaluatie openingstijden museum: open vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 
-Collectie, omvang, verhaallijnen en presentatie op zaal herzien.   
-Het in toenemende mate tonen van modern keramiek in allerlei vormen. 
-Pilot in het Nederlands Tegelmuseum met aps voor smartphone 
-Het organiseren van aansprekende wisselexposities voor specifieke publieksgroepen.  
-Het analyseren van potentiële bezoekersdoelgroepen voor het museum.  
-Uitbreiding van educatieve activiteiten en speciale programma’s voor jongeren. 
-Bijzondere aandacht voor fondsenwerving en schenkingen.  

-Het opbouwen van adresbestanden voor marketingcommunicatie, waaronder o.a.  
 van busmaatschappijen die zogenaamde dagtochten organiseren. 
-Het ontwikkelen van communicatieplannen voor het bereiken van kansrijke doelgroepen.  
-Het up to date houden van onze website en intensiveren gebruik sociale media.  
-Het intensiveren van contact met de ons omringende pers, tv en cultuurtijdschriften. 
-Het intensiveren van de samenwerking met de andere cultuurpartners in Ede en de regio. 
-Het verwerven en exposeren van meer moderne tegels en keramiek is de ons ultieme doel. 
 Het biedt de mogelijkheid nieuwe, vaak jongere doelgroepen naar ons museum te krijgen. 



Bijzondere activiteiten 
Taxatiedagen voor- en najaar 
Open Monumentendag   
KinderDoeMiddag Pottenbakkers  
Nationale Museumweek   

 

 
 
 
 

 
Nieuw logo voor Museum en Vrienden  

 

 
 
 
 
 

 
Strooifolder museum vernieuwd 
De nieuwe folder van het museum is in januari 2017 gereedgekomen en gedrukt in een 
oplage van 10.000 ex.. 

 
Vindbaarheid en Zichtbaar zijn 
Onze website is in 2017 geheel vernieuwd en online gegaan op 13 februari.  
Op 28 juli gevolgd door de nieuwe site van de Vrienden. Ontwikkeld samen  
met Communicatiehuis De Liemers in Duiven, mede dankzij een subsidie van de  
Stichting Idee in Uitvoering. 

 
Cultuurprogramma’s ‘Mooi Zo’ van TV Ede   
Wij informeren met name de makers van TV Ede TV en de lokale radio steeds tijdig vooraf 
wanneer er een nieuwe tijdelijke expositie wordt ingericht. Dat resulteerde in mooie 
aankondigingen en interviews in het cultuurprogramma MOOI ZO in voor- en najaar 2017.  
 

 
 
 
 
 
 

 



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.  
 

 

 

 

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!  
 
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.  
 
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. 
 
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). 



Exposities in 2017 

 
De Pottenbakkers van de Veluwe  
 

De tentoonstelling gaf een overzicht  
van de Pottenbakkers van de Veluwe, hun 
werkplaatsen in de periode 1900-2000 en  
hun topstukken. 
 
Van 12 november 2016 t/m  17 april 2017  

 
 
Het Tegelmuseum gaat uit de bol 
Het Tegelmuseum in Otterlo besteedde in haar voorjaarsexpositie 
aandacht aan dit ambacht door een expositie rond het werk van 
Anita Walsmit Sachs. Zij was van 1998 tot 2013 als botanisch 
tekenaar verbonden aan de Universiteit Leiden. Tevens waren  
er ook antieke botanische prenten uit de collectie van Museum de 
Zwarte Tulp. 
Van 30 april t/m  16 juni 2017 

 
 
 
Presentatie van Renske Miedema  
en Peter Kooger in de Museum Passage 

Zij presenteerden daar Remako Majolika tegels en schotelgoed in 

de sfeer van de zeventiende-eeuwse traditie. Ze streven naar een 

zo authentiek mogelijke weergave, met de daarbij horende 

onregelmatigheden van het traditionele werk.   

 

 
 
 
 
De Vergeten Collectie  
van Helene Kröller-Müller 
 
Meer dan honderdvijftig handbeschilderde  
antieke wandtegels en tableaus uit het depot  
van het Kröller-Müller Museum. 
 
Van 7 juli t/m 31 oktober 2017 



Vijfhonderd jaar Reformatie  
‘De Bijbel in huis…prenten, boeken en tegels’ 
 
De ontwikkeling van de verbeelding op  
prenten en de samenhang met de series  
van Bijbelse voorstellingen op tegels stonden  
centraal op deze tentoonstelling.   
 
Van 11 november 2017 t/m 18 februari 2018 

 
Uitbreiding van de collectie in 2017 
De museumcollectie is dit jaar weer met een aantal bijzondere aanwinsten uitgebreid. Dit 
gaat vrijwel geheel door schenking en bruikleen, voor aankopen bestaat nauwelijks ruimte. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Bezoekersaantal en financieel resultaat 

Het aantal bezoekers is stabiel. In 2017 ontving ons museum in Otterlo en in ons 
Buitenmuseum in Lunteren -de Tegelroute- samen zo’n 10.221 bezoekers. 
 
Ons museum is de afgelopen jaren geconfronteerd met reductie van subsidies en afname 
van donaties. Vandaar onze focus ook in 2017 op vermindering van de kosten ‘activiteiten  
en organisatie’. De reductie van de kosten m.n. op personeel kreeg prioriteit in 2017.  
Daarom over boekjaar 2017 nog een licht negatief resultaat.   
  
2017  (  9.311) 
2016  (37.203) 
2015  (36.313)  
2014    19.966 
  

Staat van Baten en Lasten 2017   
     
      Exploitatie-       Exploitatie- 
       rekening 2017  Begroting 2017 rekening 2016 
 
      €     €       €     
  
Baten       179.838 157.000 160.816   
 
Lasten 
 
Kostprijs van de verkopen                     (9)        11.398                                        10.643                                          
 
Kosten van beheer en administratie 
 
Personeelslasten   (10)        67.189   53.700 136.841 
Afschrijvingen    (11)     1.511            -      1.123 
Overige personeelskosten           1.653            -      1.347 
Huisvestingslasten   (12)   10.639   12.500   17.186  
Materiële uitgaven   (13)         927     1.300     1.074 
Kosten activiteiten en organisatie (14)   95.331   88.000   29.493 
      _______   ______    ______ 
      177.250 155.500 187.064 
      _______ _______ _______ 
Saldo voor financiële baten en lasten 188.648 155.500 197.707 
 
 Financiële baten en lasten  (15)          501      1.500         312  
      _______ _______ _______ 
Exploitatiesaldo    -    9.311    - 37.203  
      ======= ======= ======= 
 


