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Jaarverslag ICK 2021.
De Stichting Instituut Collectie Krop, in belangrijke mate naar buiten tredend als Hildo Krop
Museum, is in zijn geheel een vrijwilligersorganisatie bestaande uit een bestuur en
museummedewerkers. Beide dragers van deze organisatie hebben een eigen taakstelling en
eigen bevoegdheden. Daar het een betrekkelijk kleine organisatie betreft heeft het een platte
structuur en worden indien nodig door allen werkzaamheden verricht buiten de eigenlijke
taakgebieden.
Kerntaken beleid
Kerntaak voor het bestuur is het beheer van de door de gemeente Steenwijkerland aan de
Stichting in 2008 in bruikleen overgedragen collectie kunstwerken van de in Steenwijk
geboren beeldend kunstenaar Hildo Krop (1884-1970). Dit beheer houdt in het conserveren
van de kunstwerken en het advies uitbrengen over en het eventueel zelfstandig (laten)
onderzoeken van de collectie. Afgeleid van deze kerntaak is het in woord en geschrift
uitdragen van de betekenis van de kunstenaar Krop. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in het
inrichten van het museum en het openstellen voor het publiek (vijf dagen per week). Alsmede
het zo mogelijk jaarlijks uitvergroten van een facet van Krop zijn veelzijdige oeuvre in de
vorm van een wisselexpositie, het organiseren van een lezing en het uitbrengen van een
boekuitgave met hetzelfde thema. In 2021 kon dit drieluik, weliswaar met horten en stoten
vanwege corona, met enige vertraging toch worden gerealiseerd. Verder proberen we de
pretentie van een instituut zo goed mogelijk waar te maken door een vraagbaak te zijn voor
studenten, organisaties en particulieren aangaande het oeuvre van Krop. Met betrekking tot
het laatste kunnen we vaststellen dat wij in dezen steeds veelvuldiger door derden worden
benaderd. Het in het najaar 2019 in de website van het museum geïntegreerde “Digitaal
Kenniscentrum” vervult daarin een belangrijke aanvullende rol.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 onveranderd uit de volgende personen: de dames C. Abels (PR
en marketing, museumberaad), C. Brouwer-de Graaf (secretaris en coördinatie
museummedewerkers) en de heren A. van Andel (vertegenwoordiger museumberaad en
contactpersoon voor alle personeelsleden), W. Heij (voorzitter), J. ten Klooster
(penningmeester) en L. van Vlerken (conservator en contactpersoon tussen Steenwijk en
Amsterdam).
Het bestuur vergaderde dit jaar negen keer t.w. 23 maart, 26 april, 25 mei, 28 juni, 26 juli, 1
september, 6 oktober, 11 november en 9 december.
Museummedewerkers
Het aantal museummedewerkers nam dit jaar zelfs toe! Tegenover het vertrek van een
persoon (verhuizing) stond de komst van vijf nieuwe medewerkers.
Op 31 december stonden de volgende medewerkers op de personeelsrol: de dames S, van
Andel, M. Baneke, M-J Elsinghorst, A-M Harmse, L. Hermans, M. Krist, S. Lara, A.
Logtmeijer, J. Minnema, J. Reuvekamp (verzorgt ook het rooster), J. Salakay, A. Smit, R.
Veltkamp, A.J. Westerneng, F. Wielinga en G. van Zanten; de heren A. Aukes, W. Boelens,
S. Boomsma, E. Dubelaar, P. Hendriks, Th. Looman en R. Schwartz.
Er werd met de vrijwilligers een overlegbijeenkomst belegd op 7 september, een excursie naar
beeldentuin “de Havixhorst” georganiseerd en het jaar afgesloten op 17 december.
BHV-opleiding
Het aantal gecertificeerde BHV-ers bleef constant. Een uitbreiding is op termijn niet alleen
gewenst maar zelfs noodzakelijk (bij het betrekken van een nieuwe locatie). De BHV-ers van
de Stichting zijn de dames C. Brouwer- de Graaf, A. Logtmeijer en J. Reuvekamp. Alledrie
namen 8 september deel aan een herhalingsoefening.
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Uitbreiding collectie
Aan de collectie konden drie aankopen worden toegevoegd. Een ESKAF-dekselpotje (model
120), een in 1931 door Krop ontworpen houten wieg (Me 49) en een keramisch object
(fluitende faun op slangenkop, B28). Alsmede enkele boeken voor de bibliotheek.
Verder vielen ons een drietal schenkingen ten deel: Een terracotta penning Gerrit v.d. Veen/
Frans Duwaer (de heer Tan), twee olieverfschilderijen (H. Spanjaard, kleinzoon van Krop zijn
oudere broer) en een oud keramiek/glazuur oventje van Krop.
Ook kon de collectie worden uitgebreid met twee monumentale koppen, ieder ca.400 kg, in
langdurige bruikleen van Museum Arnhem.
Bruiklenen
In 2021 bereikte ons geen verzoeken om werken van Krop uit onze collectie in bruikleen af te
staan. Wel konden we gebruik maken (voor de wisselexpositie Het Dier) van een particuliere
bruikleenverstrekker (vier dierfiguren).
Public relations
Vanwege corona was het veelvuldig onzeker of we als museum wel open konden zijn. Om die
reden was adverteren weinig zinvol. Heel selectief is er desondanks geadverteerd in het
toerismeblad Steenwijk Vestingstad (voorjaar) en de omroepbladen van VARA en VPRO
(oktober). In de lokale en regionale media was veel aandacht voor de wisselexpositie. Verder
dient te worden vermeld dat we er wederom in slaagden onze kwartaaluitgave uit te brengen
(Nieuwsbrief 30 t/m 33).
Plannen en realisaties
Het financieel jaarverslag (incl. het verslag van de Stichting) wordt vastgesteld.
Het digitaal Kenniscentrum Hildo Krop (met bijna al zijn werken) wordt opgenomen in het
Nationaal Archief van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
De door het Stedelijk Museum in Amsterdam geschonken kastenwand is in Steenwijkerland
gearriveerd en zal t.z.t. worden opgebouwd en geplaatst in het nieuwe museum. De zeer
bijzondere bijbehorende lamp (coromandelhout, vleermuizen en vogels) wordt voorlopig
opgeslagen in de kluis.
We gaan aan de slag met het ontwikkelen van plannen m.b.t. jeugdeducatie.
Eindelijk kon 28 juni (met vertraging van een half jaar) de wisselexpositie Het Dier door
wethouder Jongman van de gemeente Steenwijkerland worden geopend
Vanwege de onzekerheid ter zake de openstelling van het museum wordt besloten
terughoudend te adverteren. Als alles weer normaal is zullen we extra activiteiten in dezen
ontplooien.
De komst van het boegbeeld (Towa) krijgt een steeds serieuzer karakter (overleg met het
Maritiem museum, Rotterdam).
In het kader van deskundigheidsbevordering is er een index samengesteld met alle items uit
de tot nu toe verschenen Nieuwsbrieven. Ook zullen er in dit verband lezingen voor de
medewerkers worden georganiseerd (de heren Hendriks, Heij en Van Vlerken maken een
begin).
Vanwege de lock down wordt de wisselexpositie Het Dier verlengd tot december 2022.
Er zal een personeelsadvertentie worden geplaatst in de huis-aan-huis krant in
Steenwijkerland (oktober: respons vijf nieuwe medewerkers).
Het Hildo Krop Museum zal iedere dinsdag weer voor bezoekers worden opengesteld.
Eindoordeel over 2021
We eindigden ons vorige jaarverslag met de hartenkreet: nooit weer zo’n jaar. Helaas gingen
we dit jaar wederom op herhaling: gesloten van januari t/m juni en van 18 t/m 31 december.
Een en ander vertaalde zich in een sterk gedaald bezoekersaantal van 4112 personen (het
Hildo Krop Museum en het Museumhuis van Hendrick de Keyser tezamen). Er is positief
zicht dat we op termijn zullen gaan verhuizen naar een nieuwe locatie, zoals wij steeds
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vernemen van de twee bestuursleden die deel uitmaken van het Museumberaad en uit de
contacten met de wethouder en Hienke Albers, de verkenner.
Ondanks de beperkingen met betrekking tot contacten/ontmoetingen van bestuur en
medewerkers gedurende een groot gedeelte van het jaar, is helemaal niemand afgehaakt. Men
kan zelfs constateren dat we er mensen (m/v) bijgekregen hebben. Het financieel overzicht
laat zien dat we er ook in dat opzicht gezond op staan. Met dertig personen (bestuur en
museummedewerkers samen) hebben we er alle vertrouwen in ons werk voor het Hildo Krop
Museum in Steenwijk met optimisme tegemoet te kunnen zien en te kunnen voortzetten.
C. Brouwer-de Graaf, secretaris
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Bestuursleden:

Nevenfucties

W.H. Heij, voorzitter

Bestuurslid Stichting Humanistisch Thuisfron
Bestuurslid Stichting Schrijversfestival Steenwijk

C.P.E. Brouwer-de Graaf, secretaris

Secretaris Stichting Jumelage Steenwijkerland
Herzebrock-Clarholz

J. ten Klooster, penningmeester

Zelfstandig financieel en fiscaal adviseur

A, van Andel, bestuurslid

Geen

C.C.H. Abels-Geis, bestuurslid

Geen

A.C.M. van Vlerken, bestuurslid

Geen

5

Balans per 31 december 2021.

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Voorziening toekomstige thematentoonstellingen
Fonds slagvaardigheid aankopen
Fonds verhuizing museum

Voorzieningen
Fonds vrienden van Krop

31-12-2021
€

31-12-2020
€

1.383
----------------

1.094
----------------

16.766
---------------

18.021
---------------

483
0
1.564
---------------2.047

4.142
183
1.067
---------------5.392

51.087
---------------

38.137
---------------

--------------71.283
=========

--------------62.644
=========

PM
28.617
7.500
27.500
---------------63.617

PM
28.110
7.347
20.000
---------------55.457

5.125
---------------5.125

4.095
---------------4.095

179
2.362
---------------2.541
---------------71.283
=========

0
3.092
---------------3.092
---------------62.644
=========

Kortlopende schulden
Omzetbelasting
Nog te betalen kosten.
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Resultatenrekening 2021

2021

2021
begroting

€
Opbrengsten
Kostprijs verkopen
Bruto winst

Lasten:
Personeelskosten (vrijwilligers)
Bedrijfskosten
Kosten (wissel) exposities
Publiciteitskosten
Algemene kosten
Dotaties
Afschrijvingen inventaris

Totaal lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële lasten
Resultaat

2020
€

25.578
29.500
2.160
0
------------ -----------23.418
29.500

31.334
7.652
-----------23.682

6.665
0
509
4.974
1.754
8.530
313

11.500
750
2.800
8.950
2.700
1.500
1.000

5.689
0
319
4.938
1.474
7.980
219

---------22.745

---------29.200

---------20.619

673

300

3.063

166
300
164
------------- ----------- ------------507
0
2.899
======== ======= ========

Door de gedeeltelijke sluiting van het museum zijn zowel de opbrengsten als de kosten lager.
Voorts is een substantiële dotatie opgevoerd t.b.v. de toekomstige verhuizingskosten van het
museum.
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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.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021.
Activa
31-12-2021
€
Inventaris:
Stand begin boekjaar
Investering in het boekjaar
Afschrijvingen in het boekjaar
Stand einde boekjaar
Voorraden:
Ingekochte producten
Eigen producten

Nog te ontvangen bedragen:
Vergoeding museumkaart

Liquide middelen:
Rekening-courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

31-12-2020
€

1.094
602
-313
--------------1.383
=========

0
1.313
-219
--------------1.094
=========

518
16.248
--------------16.766
=========

470
17.551
--------------18.021
=========

1.564
--------------1.067
=========

1.067
--------------1.067
=========

634
50.453
--------------51.087
=========

1.188
36.949
--------------38.137
=========
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Toelichting op de balans per 31 december 2021.
Passiva
31-12-2021
Voorziening toekomstige thematentoonstellingen
Stand begin boekjaar
Resultaat 2019
Overheveling naar fonds verhuizing museum
Stand einde boekjaar
Fonds slagvaardigheid aankopen
Stand begin boekjaar
Nog van de gemeente te ontvangen
Ontvangen van de gemeente
Stand einde boekjaar
Fonds verhuizing museum
Stand begin boekjaar
Toevoeging in het boekjaar
Onttrekking in het boekjaar
Stand einde boekjaar
Fonds vrienden van Krop
Stand begin boekjaar
Toevoeging uit donaties vrienden
Toevoeging ongebruikte donatie A. Lagerweij
t.b.v. herdruk monografie Krop
Onttrekkingen
Stand einde boekjaar

Nog te betalen kosten:
Reclamekosten
Nieuwe website
Museumregistratie
Vooruitbetaling boek

31-12-2020

28.110
507
0
--------------28.617
=========

45.211
2.899
-20.000
--------------28.110
=========

7.347
0
153
--------------7.500
=========

6.780
-153
720
--------------7.347
=========

20.000
7.500
0
-------------27.500
========

0
20.000
0
---------------20.000
=========

4.095
1.030

1.965
1.080

0
0
-------------5.125
=========

1.050
0
-------------4.095
=========

2.500
0
-158
19
-------------2.361
=========

0
2.912
158
23
-------------3.093
=========
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021.
2021
€
Opbrengsten:
Boeken
Toegangsbewijzen
Merchandising
Donaties
Vrienden
Subsidie gemeente

Inkopen:
Boeken
Overig
Voorraadmutatie
Kostprijs verkopen

Personeelskosten:
Vrijwilligersvergoeding
Kosten conservator
Opleidingskosten
Overige kosten vrijwilligers

Bedrijfskosten:
Veiligheidszorg
Schoonmaakkosten

4.486
16.234
801
0
1.030
3.027
---------------25.578
==========

2021
begroting
€

22.000
3.000
0
1.500
3.000
-------------29.500
========

2020
€
6.060
13.326
941
6.900
1.080
3.027
---------------31.334
==========

469
436
1.255
---------------2.160
===========

7.091
1.245
-684
---------------0
7.652
========= ==========
=

4.398
244
0
2.023
---------------6.665
==========

8.500
4.422
500
382
1.000
0
1.500
885
-------------- ---------------11.500
5.689
========= ==========

0
0
--------------0
=========

750
-------------750
========

0
0
--------------0
=========

Kosten (wissel) exposities:
Vormgeving exposities
Kosten lezingen
Verzekering inventaris
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen
Documentatie

251
0
0
184
74
---------------509
==========

2.000
800

176
0
0
143
0
-------------- ---------------2.800
319
==== ==========
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Toelichting op de resultatenrekening over
2021 (vervolg)
2021

2021
begroting

€
Publiciteitskosten:
Reclame en advertenties
Foldermateriaal en toegangskaartjes
Website

Algemene kosten:
Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigdheden en administratiekosten
Bestuurskosten
Telefoonkosten
Porti
Betalingsverschillen/afboekingen
Kosten museumregistratie

Dotaties:
Dotatie fonds vrienden van Krop
Dotatie fonds verhuizing museum
Afschrijvingen:

Afschrijving inventaris

Financiële lasten
Rente van bank en spaarrekening
Bankkosten

4.795
0
179
---------------4.974
==========

2020
€

6.700
1.542
1.500
360
750
3.036
------------- ---------------8.950
4.938
======== ==========

304
431
147
602
270
0
0
---------------1.754
=========

500
400
400
600
500
0
300
-------------2.700
========

206
313
98
550
113
36
158
---------------1.474
=========

1.030
7.500
-------------8.530
========

1.500
0
------------1.500
========

7.980
0
-------------7.980
========

313
---------------313
=========

1.000
------------1.000
========

219
---------------219
=========

300
------------300
=========

-3
168
--------------165
=========

-4
170
--------------166
=========
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