
                                                             Oudewater 1-5-2020 

 

Geachte raad en college van de gemeente Oudewater, 

 

Met dit schrijven willen wij u – n.b. op de Dag van de 

Arbeid, waarop wij ons realiseren met 3 

personeelsleden een (deeltijd-)arbeidsovereenkomst te 

hebben lopen - op de hoogte brengen van de benarde 

situatie waarin wij als Museum de Heksenwaag 

(dreigen te komen) verkeren.  

 

Als achtergrond voor dit verzoek geven wij u – naast de 

winst en verliesrekening 2019 als bijlage  – de volgende 

punten mee ter overweging. 

1. Sinds de oprichting eind jaren veertig heeft de 

Heksenwaag – anders dan voor herinrichtingen – 

geen overheidssubsidies ontvangen en heeft altijd 

de inkomsten en de uitgaven met elkaar in 

evenwicht weten te houden. 

 

2. In de loop der jaren zijn – m.n. ook vanwege het 

gemeentelijke toeristische belang – de 



openstellingstijden aanzienlijk verruimd . 

Achtereenvolgend: 

a. Opening op aanvraag 

b. Aangevuld met een zomeropenstelling  

c. Gecomplementeerd met een winteropening 

gedurende het weekeinde en vakanties. 

 

3. De benodigde personele inzet is daarbij verruimd 

van:  

a) Uitsluitend vrijwilligers naar  

b)  Inzet van een (aan de  Sociale werkvoorziening 

betaalde) Waagmeester (met vrijwilligers) naar 

c) Een Waagmeester met een normaal (deeltijds-

)contract (plus vrijwilligers en stagiaires) naar  

d) Een Waagmeester plus assistent waagmeester(s) 

– allen in deeltijdscontracten – met vrijwilligers 

en stagiaires 

Daarmee kon op een voor publiek, personeel en 

begroting verantwoorde manier het museum 

worden geëxploiteerd 

 

4.  In 2016 werd – op basis van de met de komst van 

een reguliere Waagmeester ingezette 

professionalisering - de officiële erkenning als 

Museum verworven waardoor kon worden 



aangesloten bij de museumjaarkaart. Voor deze 

erkenning spelen naast (museale) inhoudelijke 

criteria ook openingstijden en organisatie een 

belangrijke rol. 

 

5. Sinds de laatste (tiental)  jaren schommelt het 

bezoekersaantal rond de 15.000 bezoekers per jaar 

(waarvan ruim 2.500 uit het buitenland) 

 

6.  Tegenover inkomsten van €80.000+ staan anno nu 

alleen al personele uitgaven van €60.000+ waarbij 

in de loop der tijd  – mede door particuliere giften - 

(weer) een noodzakelijke reserve/buffer kon 

worden opgebouwd van 50% van de personele 

uitgaven 

 

7.  De verwachting is dat dit jaar (2020) – met 

gebruikmaking van de rijksoverheidsmaatregelen – 

de bestaande buffer (vrijwel?) geheel zal moeten 

worden aangesproken  

 

8.  Een eventuele 1.5 meter openstelling  zal met 

gelijkblijvende personeelsinzet tot aanzienlijk 

minder bezoekers (moeten) leiden door de 

onmogelijkheid van groepsbezoeken en de 



noodzaak slechts een beperkt aantal bezoekers 

tegelijkertijd te kunnen toelaten. Daarvan kan voor 

2020 weinig financiële soelaas verwacht worden. 

 

9.  Voor 2021 voorzien wij vooralsnog de volgende 

situatie : 

 

a)  We hebben met het gebruik van de reserve in 

2020 geen enkel vet meer op de botten 

 

b)  We moeten ernstig rekening houden met een 

(tijdelijke?) terugval in bezoekers van tenminste 

50%  

 

c) Waarbij we kunnen bezien of in 2022 de 

oorspronkelijke 15.000 bezoekers weer 

verwacht/ontvangen kunnen worden 

 

 

 

10. Waardoor een sluitende exploitatie onmogelijk   

is en wij vanaf 1 januari – door te voorziene 

geringere inkomsten  - niet meer in staat zullen zijn 

het personeel te betalen. 



 

11. Dat betekent dat we zonder financiële hulp 

en/of garantstelling rond 1 november a.s. 

genoodzaakt zullen zijn onze bestuurstaken neer te 

leggen c.q. de Stichting per 31 – 12- 2020 te 

liquideren en het personeel te ontslaan. 

 

12. Op dit moment schatten wij in een externe 

geldelijke bijdrage nodig te hebben voor 2021 van 

€70.000 (€ 40.000 minder inkomsten en op orde 

brengen van de - dit jaar uitgeputte- reserve van 

€30.000) 

 

13. Daar de Heksenwaag onlosmakelijk verbonden 

is met de stad Oudewater willen wij graag op korte 

termijn met U in overleg om de toekomst van de 

Heksenwaag te bespreken waarna wij ons beleid 

kunnen vaststellen 

 

Hoogachtend,  

Namens het bestuur van Stichting de Heksenwaag 

 

 J. X. van den Hondel  - van den Akker,  



 

Voorzitter 

 

 


