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Jaarverslag ICK 2014
De Stichting Instituut Collectie Krop (ICK) is in zijn geheel een vrijwilligersorganisatie en
bestaat uit een bestuur (5 leden), adviseurs (2) en museumassistenten (14). Bestuursleden,
adviseurs en museumassistenten hebben een eigen taakstelling en bevoegdheden. Daar het
ICK een kleine organisatie betreft met een platte structuur worden, indien nodig, door allen
ook werkzaamheden verricht buiten de eigenlijke taakgebieden.
Bestuur
Het bestuur werd in 2014 gevormd door de volgende leden: mevrouw D. Slangen-Bindels en
de heren W. Heij (vz), J. ten Klooster (secr/pngm), A. van Andel en J. Lok.
Aan de bestuursvergaderingen werd ook steeds deelgenomen door de adviseurs te weten
mevrouw C.P.E. Brouwer-de Graaf (coördinator museumassistenten, tevens notulist) en de
heer H. Bakker (conservator).
Het bestuur kwam in 1914 negen keer bijeen te weten op 20 januari, 24 februari, 7 april, 12
mei, 16 juni. 28 juli, 1 september, 27 oktober en 15 december.
Museumassistenten
Gedurende het jaar 2014 deed zich bij de museumassistenten een enkele mutatie voor maar
kon met tevredenheid worden vastgesteld dat het bestand keurig op peil was gebleven.
Op 31 december stonden de volgende personen als zodanig te boek: de dames J. de Lange, T.
Meulendijks, S. Peters, I. Staman, P. Kas, L. Hermans, A. Logtmeijer, I. Jansen, M. Keulen,
T. Wassink en C. Abels en de heren P. Hendriks, A. Nicola en W. Boelens.
Vanuit het bestuur werd het contact met de museumassistenten onderhouden door mevrouw
D. Slangen-Bindels en de heer A. van Andel. Door hen werden dit jaar, naast het voeren van
bilaterale gesprekken, ook 2 bijeenkomsten met de museumassistenten bijgewoond: 21 maart
en 10 oktober. Voor deze groep werd op 14 november een excursie georganiseerd naar
museum Belvédère in Oranjewoud (Heerenveen).
De conservator heeft ook dit jaar weer – onregelmatig maar veelvuldig – via de mail zijn
opgedane kennis, in het kader van de deskundigheidsbevordering, gedeeld met de
museumassistenten.
BHV-opleiding
In het jaarverslag over 2013 maakten we melding van het feit dat het aantal gecertificeerde
BHV’ers was gereduceerd tot twee personen. Het bestuur gaf te kennen dat het aantal
BHV’ers (vooralsnog met het oog op de weekendopenstelling) met minimaal twee personen
zou moeten worden uitgebreid. Met voldoening kan worden geconstateerd dat een en ander
dit jaar is gerealiseerd.
Uitbreiding collectie
Bij de herdenking van Krops geboortedag werd een portretkop uit 1965 van de naamgever
van ons instituut, van de hand van de beeldhouwer Henk Oddens uit Eindhoven, onthuld en
aan de collectie worden toegevoegd. Behoudens enige boekwerken konden geen kunstwerken
worden bijgeschreven.
Plannen en realisatie
Naast zaken van huishoudelijke aard (van jaarverslag, jaarrekening en meerjarenbegroting tot
en met attenties bij ziekte en jubilea) vroegen allerlei beleidsmatige zaken veel aandacht met
als absolute uitschieter de aanvraag van de museumregistratie. Mede dankzij de bijstand van
de ingehuurde deskundigheid van mevrouw Van Hellemond kon in de eerste helft van het
afgelopen jaar eindelijk de officiële registratie worden aangevraagd. Op 16 september vond de
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audit plaats waarbij mevrouw Van Veen (van de museumregistratie) de gehele dag
gesprekken voerde met bestuursleden, adviseurs en enkele museumassistenten. Aan de
evaluatie aan het einde van de dag hielden wij allen een positief gevoel over. Dit klopte met
het een maand later ontvangen bericht van mevrouw Van Veen: Ik heb geadviseerd het ICK
op te nemen in het museumregister. Let wel dit is slechts een advies. Begin december
ontvingen wij het verlossende bericht: Met ingang van 1 december 2014 is aan het ICK
officieel de status toegekend van geregistreerd museum. De toekenning van het keurmerk
betreft niet voorlopig maar definitief. In aansluiting op deze toekenning wordt overwogen de
naamgeving Instituut Collectie Krop gewoon te handhaven maar voor de museale
Kropcollectie in 2015 voor PR-doeleinden de naamgeving Hildo Krop Museum Rams
Woerthe te gaan gebruiken. We laten deze gedachte even bezinken en nemen in de eerste
vergadering in het nieuwe jaar daar een besluit over.
In 2013 werd besloten de 130ste geboortedag van Krop op gepaste wijze te herdenken:
aankoop portretkop van Krop in 1965 vervaardigd door de beeldhouwer Henk Oddens, de
laatste assistent van de stadsbeeldhouwer van Amsterdam; de aanmaak en de vertoning van
een film over Oddens zijn ervaringen met zijn leermeester en collega Krop; de presentatie van
een nieuwe boekuitgave over Krops penningenoeuvre. Aan het thema penningen werd tevens
de nieuwe wisselexpositie gewijd. Het aldus vormgegeven programma (26 februari) bracht
een grote schare belangstellenden op de been. Er kon worden teruggekeken op een zeer
geslaagde bijeenkomst.
In 2013 vonden verkennende gesprekken plaats met enkele vertegenwoordigers van de
Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Deze gesprekken werden in 2014 geïntensiveerd.
Waar gaat het om? In 2018 bestaat de, mede door Krop opgerichte NKvB honderd jaar. Deze
NKvB wil in dat jaar in iedere provincie een tentoonstelling organiseren met werk van de
aangesloten leden. In 2015 zou men al vast een pilot-expositie willen organiseren. Een
dergelijk initiatief had/heeft de warme belangstelling van het vorige en het huidige college
van B & W van Steenwijkerland. Voor de ontwikkeling van de eigen organisatie van het ICK
is het participeren in dit project van groot belang en een mooie uitdaging. Wil een
monografisch instituut als dat van ons, ook op termijn het hoofd boven water kunnen houden,
dan zal er gewerkt moeten worden aan meer pijlers onder de organisatie. Een expositie met
werk van hedendaagse beeldhouwers zou, ook voor de toekomst, unieke mogelijkheden
bieden. Het financiële plaatje geeft nogal wat hoofdbrekens maar we gaan er vanuit dat in de
maanden juli t/m oktober 2015 een dergelijke expositie, in en rond Rams Woerthe, van de
grond zal komen. Het is overduidelijk dat dit project extra inspanningen vraagt van een aantal
ICK-ers (o.a. de penningmeester en de conservator).
In het vorige jaarverslag lieten wij weten dat een besluit over een eventueel vertrek van het
college uit Rams Woerthe over de verkiezingen van 2014 zou worden getild. Inmiddels is er
wel iets meer duidelijkheid gekomen: het college gaat uit Rams Woerthe (vermoedelijk met
ingang van 1 januari 2016), men wil het gebouw verkopen (mogelijk aan de Stichting
Hendrick de Keyzer) met behoud van de publieke invulling van een deel van het pand
(kelderruimten en begane grond voor Hildo Krop-collectie en trouwlocatie).
Waar het vorige college van B&W nog hoopte (evenals het ICK) een verdere museale
invulling van het pand te kunnen realiseren, heeft het huidige college de plannen gezet op de
verkoop van het gebouw.
Bovenstaande vier zaken eisten veel inzet van het bestuur en overige betrokkenen. Maar er
speelden nog een groot aantal andere zaken die in dit verslag zeker niet mogen ontbreken en
die wij gemakshalve puntsgewijze de revue laten passeren:
1, Het scholierenproject “Zoektocht naar kunst en maak jouw foto” wordt voor groep 7 en 8
via het cultuurmenu voor het schooljaar 2014/15 aangeboden.
2. Het accorderen van bruikleenaanvragen is voor een periode van vijf jaar gemandateerd aan
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de wethouder van kunst en cultuur.
3. Er werd besloten over te gaan tot de aanschaf van een stand-alone computer/printer/wifi en
gekozen voor een nieuwe opzet van de website (tabletvriendelijk).
4. Besloten werd de volgende wisselexpositie te houden met als onderwerp keramiek uit de
eigen collectie en dit gepaard te laten gaan met een boekuitgave te verzorgen door onze eigen
mensen. De expositie staat gepland voor begin maart 2015.
5. Door de heer Hendriks, één van de samenstellers, werd de voltooide gedigitaliseerde
catalogus aan het bestuur aangeboden.
6. Gekozen werd de najaarslezing (30 oktober) te laten houden door de restaurator van Rams
Woerthe, de heer Algera. Deze keuze bleek bij de vele belangstellenden in goede aarde te zijn
gevallen.
7. De museumassistenten spelen met de gedachte t.z.t. een Halloween-speurtocht voor
kinderen in een donker Rams Woerthe te organiseren.
8. Nu we een geregistreerd museum zijn, gaan we deelnemen aan het museumweekend 18/19
april 2015.
Public Relations
Het verzenden van de digitale Nieuwsbrief bleef in 2014 helaas beperkt tot slechts één
nummer. Inmiddels zijn de problemen waar men dit jaar mee te maken had verholpen en
zullen er in de toekomst jaarlijks drie à vier nummers verschijnen.
Over de penningenexpositie en het gelijktijdig verschenen penningenboek verscheen een
groot artikel in de Beeldenaar, het blad van de Vereniging voor Penningkunst. Van de hand
van dezelfde schrijver verscheen ook een vierpagina-artikel in het orgaan van de Vereniging
Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (1880-1940).
Tijdens het Kopje Cultuurweekend (tevens Open Monumentendag), 12/13 september,
verzorgde onze museumassistent/archivaris, de heer Hendriks, twee lezingen met als
onderwerp “Een reis door Nederland langs de werken van Krop”.
Bestuurslid, de heer Van Andel heeft namens het ICK zitting genomen in het Toeristisch
Platform. Door bestuursleden en adviseurs is aan diverse uitnodigingen gehoor gegeven.
Er werd een bijenkomst belegd met recreatie-ondernemers teneinde bekendheid te geven aan
Krop en Rams Woerthe. Door de genodigden werd dit op prijs gesteld. De opkomst betrof
evenwel een gering aantal personen.
Aan het scholieren/onderwijseducatieproject 2015 zal door negen scholen worden
deelgenomen.
Er werd, zoals in voorgaande jaren, geadverteerd in de landelijke bladen en verschenen er
redactionele bijdragen (al of niet aangeleverd) in de Kunstkranten en de lokale en regionale
bladen.
De belangstelling tijdens Kopje Cultuur/Open Monumentendag was dermate overweldigend
dat er gedurende diverse momenten sprake was van een niet te managen situatie ondanks de
maximale inzet van museumassistenten. Getracht moet worden dergelijke situaties in de
toekomst te voorkomen (symbolische toegangsprijs?).
Eindoordeel over 2014
De onzekerheid over de plannen met betrekking tot de invulling van Rams Woerthe duurde
bijna gedurende het gehele jaar 2014. Het nieuw geformeerde college van B & W liet al snel
doorschemeren dat men Rams Woerthe voornemens is te verkopen. De grote vraag voor het
ICK was:, wat gaat er met de collectie Krop gebeuren. Inmiddels is daar duidelijkheid over
gekomen: het gecertificeerde Hildo Krop Museum Rams Woerthe kan (vooralsnog) blijven
zitten waar men zit.
Zeker achteraf bezien, kunnen wij niet anders concluderen dat wij er juist aan hebben gedaan,
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vanwege de onzekere situatie, niet bij de pakken neer te gaan zitten. Maar gewoon door te
gaan en net te doen alsof er niets aan de hand is: de openstelling handhaven, een nieuwe
expositie inrichten, een boekuitgave uitbrengen en trachten de museumregistratie te
verwerven. Op de valreep van 2014 lukte dit laatste met vlag en wimpel. Het bestuur is
iedereen die een bijdrage heeft geleverd dit resultaat te bereiken zeer erkentelijk.
Al met al kan door het bestuur en alle medewerkers met enig vertrouwen naar de toekomst
worden gekeken.
Wim Heij voorzitter
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Bestuur en nevenfuncties van de bestuursleden.

Bestuursleden:

nevenfuncties

W.H. Heij, voorzitter

Bestuurslid Stichting Humanistisch Thuisfront
Bestuurslid Stichting Schrijversfestival
Steenwijk

J. ten klooster, secretaris penningmeester

Zelfstandig financieel en fiscaal adviseur
Bestuurslid Stichting Beroepsonderwijs
Steenwijk

A.van Andel, bestuurslid

Lid RVT Accrete (basisonderwijs)
Lid kerkbestuur PKN Steenwijk

J. Lok, bestuurslid

Kunstenaar
Postbesteller

D.E.J.J. Bindels, bestuurslid

Leerkracht basisonderwijs
Medewerker ELAN Notarissen
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Balans per 31 december 2013.

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Nog te ontvangen rente
Vooruit betaalde bedragen (portretkop Krop)

Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Voorzieningen
Fonds vrienden van Krop
Onderhanden projecten

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten beveiliging

31-12-2014
€

31-12-2013
€

1.736
----------------

2.758
----------------

23.548
---------------

25.361
---------------

624
1
98
0
---------------723

126
220
145
3.000
---------------3.491

16.037
---------------

11.400
---------------

--------------42.044
=========

--------------43.010
=========

PM
37.929
---------------37.929

PM
40.361
---------------40.361

1.315
0
---------------1.315

470
546
---------------1.016

2.800
---------------2.800
---------------42.044
=========

1.633
---------------1.633
---------------43.010
=========
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Resultatenrekening 2014

2014

2014
begroting

€
Opbrengsten
Kostprijs verkopen
Bruto winst

Lasten:
Personeelskosten (vrijwilligers)
Bedrijfskosten
Kosten (wissel) exposities
Publiciteitskosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal lasten
Bedrijfsresultaat

2013
€

20.861
6.078
-----------14.783

26.250
2.000
------------24.250

23.325
1.745
-----------21.580

7.849
2.725
444
2.624
2.059
1.523
-------------17.224

10.300
3.600
1.300
4.600
2.750
1.500
-----------24.050

9.388
2.675
568
1.260
333
2.020
-------------16.244

-2.441

200

5.336

Financiële lasten

-9
200
27
----------------------------------Resultaat
-2.432
0
5.309
========
=======
========
Het negatieve resultaat t.o.v. de begroting heeft de volgende oorzaken:
1. Een beduidend lager bedrag aan toegangsbewijzen. Wel meer bezoekers maar alleen
bij speciale gelegenheden als museumweekend en monumentendag.
2. Geen sponsoring, de donaties van de “vrienden van Krop” zijn geboekt ten gunste van
het fonds “Vrienden van Krop”.
3. Lagere personeelskosten: minder vrijwilligersvergoeding en geen opleidingskosten.
4. Lagere publiciteitskosten.
5. Lagere kosten exposities.
6. Nog geen kosten i.v.m. de museumjaarkaart.
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Toelichting op de balans en de resultatenrekening.
Algemeen.
Grondslagen van waardering en bepaling resultaat
Algemeen
De grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat zijn gebaseerd op het
uitgangspunt van historische kostprijs. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het
jaar waarop deze betrekking hebben.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de
daarop verkregen subsidies.
De overige posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde,
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden
kosten en andere aan het jaar toe te rekenen lasten.
De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in
het verslagjaar geleverde diensten onder aftrek van kortingen.

9

Toelichting op de balans per 31 december 2014.
Activa
31-12-2014
€
Inventaris:
Stand begin boekjaar
Investering in het boekjaar
Afschrijvingen in het boekjaar
Stand einde boekjaar
Voorraden:
Ingekochte producten
Eigen producten

Liquide middelen:
Rekening-courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank
Kas

31-12-2013
€

2.758
501
-1.523
--------------1.736
=========

4.138
640
-2.020
--------------2.758
=========

1.393
22.155
--------------23.548
=========

1.571
23.790
--------------25.361
=========

1.286
14.631
120
--------------16.037
=========

512
10.686
202
--------------11.400
=========
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Toelichting op de balans per 31 december 2014.
Passiva
31-12-2014
Algemene reserve
Stand begin boekjaar
Resultaat 2013

Voorzieningen
Fonds vrienden van Krop
Stand begin boekjaar
Toevoeging uit donaties
Onttrekkingen
Stand einde boekjaar

31-12-2013

40.361
-2.432
--------------37.929
=========

26.915
5.309
--------------40.361
=========

470
845
0
-------------1.315
=========

0
470
0
-------------470
=========
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Toelichting op de resultatenrekening over 2014.
2014
€
Opbrengsten:
Boeken
Toegangsbewijzen
Merchandising
Donaties
Sponsoring
Subsidie gemeente
Subsidies (scholierenproject)

Inkopen:
Boeken
Overig
Voorraadmutatie
Kostprijs verkopen

Personeelskosten:
Vrijwilligersvergoeding
Kosten conservator
Opleidingskosten
Overige kosten vrijwilligers

Bedrijfskosten:
Kosten beveiliging
Veiligheidszorg

Kosten (wissel) exposities:
Vormgeving
Transport en verzekering
Huur inrichtingsmaterialen
Kosten lezingen
Verzekering inventaris
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen
Documentatie

2014
begroting
€

2013
€

6.297
7.877
1.152
2.535
0
3.000
0
---------------20.861
==========

5.000
7.298
12.250
9.183
1.000
1.320
4.000
3.190
1.000
0
3.000
0
2.334
-------------- ---------------26.250
23.325
======== ==========

4.256
9
1.813
---------------6.078
===========

6.647
93
-4.995
---------------2.000
1.745
========= ==========
=

7.188
21
0
640
---------------7.849
==========

9.000
8.613
250
4
750
545
300
226
-------------- ---------------10.300
9.388
========= ==========

2.725
0
--------------2.725
=========
28
0
0
344
0
0
72
---------------444
==========

2.600
1.000
-------------3.600
=========

2.675
0
--------------2.675
=========

0
172
0
45
1.000
0
300
275
0
0
0
19
0
57
-------------- ---------------1.300
568
========= ==========

12

Toelichting op de resultatenrekening over
2014 (vervolg)
2014

2014
begroting

€
Publiciteitskosten:
Reclame en advertenties
Foldermateriaal en toegangskaartjes
Website

Algemene kosten:
Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Bestuurskosten
Porti
Betalingsverschillen
Kosten aanvraag museumregistratie
Betaalautomaat i.v.m. museumjaarkaart

Afschrijvingen:
Afschrijving inventaris

Financiële lasten
Rente van bank en spaarrekening
Bankkosten

1.899
0
725
---------------2.624
==========

2013
€

3.100
547
500
0
1.000
713
------------- ---------------4.600
1.260
======== ==========

0
13
103
344
12
1.587
0
---------------2.059
=========

50
200
100
400
0
1.000
1.000
-------------2.750
========

0
156
213
536
-31

---------------874
=========

1.523
---------------1.523
=========

1.500
------------1.500
========

1.558
---------------1.558
=========

-98
89
---------------9
=========

200
------------200
=========

-164
102
---------------62
=========
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