1. Naam instelling:
Stichting Museum De Verzamelaar
2. RSIN nummer (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer KvK of fiscaal
nummer):
816061403
3. Post- bezoekadres, telefoonnr, emaiadres instelling:
Oostergast 19, 9801 AK ZUIDHORN
4. Doelstelling volgend de regelgeving van de instelling:
Het zonder winstoogmerk in stand houden in de ruimste zin van historische
scheepsbuitenboordmotoren en andere historische voorwerpen en daarvoor publieke belangstelling
te verkrijgen alsmede een educatieve functie vervullen.
5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling
De Stichting beheert diverse unieke verzamelingen, waaronder vooroorlogse buitenboordmotoren
vanaf 1910, handgemaakte glazen knikkers, korenschalen, antieke halfdolls, antieke maten en
gewichten, zeer oude hangsloten, werkende stirlingmotoren en palingstekers.
In het museum in Zuidhorn en met demonstraties op diverse evenementen worden deze objecten en
de bijbehorende verhalen onder de aandacht gebracht. De presentatie van de collectie en de
verschillende activiteiten van het museum zijn gericht op een breed publiek, van jong tot oud. De
stichting wil iedereen een mooi, spannend en educatief programma bieden.
De stichting benadert evenementen en groepen om ze op de hoogte te brengen van hun collectie en
activiteiten, maar wordt ook regelmatig gevraagd om demonstraties te geven. Zo staat deelname aan
Delfsail voor 2022 op de planning.
6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instellingen
1. J. Roossien
2. W. Reindersma (voorzitter)
3. J. Buitenga (penningmeester)
4. R. van der Meer (secretaris)
7. Het beloningsbeleid van de instelling. Bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte
onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen
De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning doch een
onkostenvergoeding, welke per kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks door het bestuur wordt
vastgesteld.
8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling
Stichting Museum de Verzamelaar beschikt over tien zeer bijzondere en unieke verzamelingen. De
collectie is op afspraak te zien in het museum. Bezoekers, in groepen of individueel, krijgen altijd
koffie of thee en een rondleiding aangeboden.
De collectie antieke buitenboordmotoren wordt daarnaast onder de aandacht gebracht door middel
van demonstraties tijdens diverse evenementen, ook buiten de provincie Groningen. De vrijwilligers
dragen zorg voor een afwisselend aanbod, dat ook leuk en educatief is voor kinderen.

In 2017 en 2018 zijn demonstraties gehouden tijdens evenementen in o.a. Leek, Leeuwarden,
Muiden, Coevorden, Hasselt, Tilligte.
Soms worden stukken uit de collectie uitgeleend aan andere musea. Zo is een antieke Stirling
heteluchtmotor in bruikleen gegeven aan het Veenkoloniaal Museum voor een expositie.
Het totale publieksbereik (museum en demonstraties) was in 2016 2.700 mensen, en in 2017 3.000
mensen.
9. De balans en staat van baten en lasten van de afgelopen 2 jaren met toelichting
Zie scan van de aangeleverde aangifte inkomsten belasting 2016 en 2017.

