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Beleidsplan 2016-2019.
1. Missie. (wat willen we betekenen ?).
We willen een erkend Museum zijn, met uniek textielhistorisch erfgoed, bestaande uit de
monumentale kantfabriek, de uniek bewaard gebleven kantmachines, de historische
archieven uit het Land van Kessel en de collectie van de voormalige Oudheidkamer.
2. Visie ( Wat is doel ? )
Het promoten van de textielkunst en textieltechnieken in de breedste zin van het woord.
3. Ambitie ( wat willen we bereiken ?).
MdK heeft de ambitie om een van de meest aantoongevende Textiel Musea van
Nederland te worden.
4. Doelstelling.
Mdk heeft een aantal doelstellingen die ze in de periode 2016 – 2019 wil realiseren, om
de beschreven ambitie waar te maken. We noemen hierbij een aantal:
- Een volledig ontsloten en gedocumenteerde collectie.
- Zelfstandig en tot tevredenheid van zowel gebruikers als van Museum, functionerende
bibliotheek.
- Behoud erkenning Museum.
- Een gezonde financiële huishouding, positief eigen vermogen.
- Gevarieerd en druk bezette cursussen en workshops op het gebied van textiel.
- Kwalitatief hoogstaande exposities.
- Een goed functionerende vrijwilligersorganisatie.
- Minimaal 10.000 bezoekers per jaar.
- Een evenwichtige aansturing van de organisatie.
Museum de Kantfabriek gaat het uitgezette beleid uitvoeren, om zo haar doelen te
bereiken. Dit alles binnen een organisatie met een goede bedrijfsvoering en enthousiaste
en goed opgeleide vrijwilligers. Deze maken gebruik van
zoveel mogelijk geautomatiseerde oplossingen.
Derhalve:
- Uitbreiden expositie cie.
- Uitbreiden aantal vrijwilligers.
Verder:
- Schrijven educatieplan schrijven.
- Marketingplan opnieuw bezien en aanpassen.
- Aanpassen winkel.
- Organisatie cursussen en workshops optimaliseren.
- Uitvoeren groot onderhoudsplan.
- Verkrijgen financiële middelen van derden (sponsoren, fondsen, overheden, legaten
etc.)

- Samenwerken met de Gemeente Horst aan de Maas, Provincie Limburg, BOEi., Huis van
de Kunst, Museumvereniging, LGOG Horst, Stidoc, Toeristisch Platform Horst aan de
Maas, Museum de Locht. Verder zal samenwerking met buitenlandse Musea en
organisaties worden gezocht. Als eerste zal dit gebeuren richting het gebied ten oosten
van Noord Limburg, Nord Rhein Westfalen.
6. Wat hebben we daarvoor nodig ?
Draagvlak binnen Museum.
Voldoende gekwalificeerde vrijwilligers.
Voldoende overleg bestuur met cie. hoofden en vrijwilligers.
Voldoende financiële middelen.
Beschrijving van taken en verantwoordelijkheden bestuur en vrijwilligers.
Veelvuldig contact met externe partijen.
--------------------------------------------------------------------------------------Beloningsbeleid:
De stichting kent per 1-1-2018 een bestuur van 6 personen ( zie hierboven), die allen op
vrijwillige basis en onbezoldigd hun bestuurstaak vervullen. Verder zijn er ca. 150
vrijwilligers actief ten behoeve van de doelstelling van de stichting, die ook allen
onbezoldigd zijn.
Doelstelling:
Het verzamelen, conserveren, bewaren, bestuderen en tentoonstellen van objecten die
van belang zijn voor de geschiedenis van de gemeente Horst aan de Maas en haar regio,
in het algemeen en de Zuid-Nederlandse textielgeschiedenis in het bijzonder. Hiertoe is
een museum ingericht en beheerd in de voormalige kantfabriek aan de Americaanseweg
in Horst. Behalve dat hier museale collecties tentoon worden gesteld, worden hier ook
andere activiteiten als lezingen, workshops en symposia georganiseerd.
Activiteiten:
De vaste expositie in Museum de Kantfabriek is 6 dagen per week te zien, waarbij 2 x
daags een rondleiding wordt gehouden voor bezoekers. Daarnaast zijn in de voorbije
jaren, jaarlijks 2-3 wisselexposities georganiseerd, waarbij de onderwerpen afgeleiden
zijn van onze doelstelling. Rondom deze exposities worden lezingen georganiseerd voor
belangstellenden.
Verder organiseert de stichting jaarlijks cursussen en workshops, waaraan
belangstellenden deelnemen uit geheel Nederland.
Het Museum kent 2 bibliotheken; 1 op het gebied van geschiedenis uit de regio en 1 op
het gebied van textiel. Beide bibliotheken worden bezocht door belangstellenden uit
geheel Nederland.
Wekelijks worden in het Museum handwerk café’s, die elke vrijdag druk bezocht wordt.
De collectie van het Museum wordt vrij frequent uitgebreid door allerlei schenkingen of
bruikleen die we ontvangen mensen die van mening zijn dat genoemde objecten in ons
Museum een plaats moeten vinden. Vrijwilligers zijn wekelijks doende om deze objecten
in onze collectie op te nemen. De collectie wordt ook regelmatig in diverse richtingen
bestudeerd.
Naast bovengenoemde activiteiten wordt er frequent onderhoud gepleegd aan het
gebouw waarin het Museum gevestigd is en dat de status Rijksmonument heeft.

Financiële verantwoording:
Verkorte jaarrekening
Balans per 31-12 2017 (na verwerking van het resultaat)
Activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Voorraden winkel en kantine
Museale collectie en inventaris
Vorderingen
Liquide middelen
Totale activa

31-12-2017
€

31-12-2016
€

107.664
3.532
pm
8.260
35.808
_______
155.264

112.254
4.097
pm
7.390
52.627
______
176.368

46.630
11.788
5.974
11.305
79.567
______
155.264

42.107
12.700
27.304
9.686
84.571
______
176368

Passiva
Algemene reserve
Voorzieningen (basis-expo en onderhoud)
Projectgelden (subsidies/fondsen)
Kort lopende schulden & vooruit ontvangen
Hypothecaire lening
Totale passiva

__________________________________________________________________
Exploitatierekening over 2017
Baten
Publieksinkomsten
Subsidies, fondsen en sponsorinkomsten
Overige inkomsten
Totale baten

Realisatie 2017
€

Realisatie 2016
€

65.422
26.440
36
______
91.898

56.196
25.547
157
_______
81.900

36.129
4.590
9.094
15.048
10.565
8.033
3.916
87.375

38.516
3.893
4.422
9.563
10.333
10.184
4.104
_______
81.015

4.523

885

Lasten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Specifieke museumkosten
Public relations
Vrijwilligerskosten
Kantoor- en algemene kosten
Overige exploitatiekosten
Totale lasten
Exploitatieresultaat

Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2017 van Stichting Museum de
Kantfabriek. Bij deze jaarrekening is door InnoVista Accountants & Adviespartners ten
behoeve van het stichtingsbestuur een beperkte boekcontrole uitgevoerd en rapport van
feitelijke bevindingen verstrekt.
Museale collectie en inventaris
Inventaris wordt in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven. De museale collectie
bestaat uit eigen bezit en bruikleen en heeft uitsluitend cultuurhistorische waarde. Hier is
geen boekwaarde aan toegekend.
Publieksinkomsten
Hieronder zijn opgenomen ontvangen entreegelden; vergoedingen museumkaart-bezoek;
vergoeding verzorgde rondleidingen; netto-opbrengst horeca-activiteit; netto-opbrengst
museumwinkel; netto-opbrengst verzorgde cursussen, workshops en lezingen en
verhuuropbrengst ruimte en textielboeken.
Specifieke museumkosten
Waaronder verstaan restauratiekosten, collectievorming en kosten wisselexposities.

