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1. Samenvatting. 

1.1. Hoofddoel. 

De Stichting stelt zich ten doel : 

     a. Het beheren van een verzameling winterattributen, waaronder schaatsen, 

        schaatskleding, sleden, skies, historische prenten/foto’s, boeken, tijdschriften en kranten.. 

        Dit beheer houdt in: het aanleggen en onderhouden van de verzameling op  

        een dusdanige wijze dat deze in de toekomst bewaard blijft voor de  

        gemeenschap. 

     b. Het tentoonstellen van de verzameling voor belangstellenden. 

De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

1.2.Aanbevelingen. 

De gemeente Westland, bestaande uit de dorpskernen, Naaldwijk, Monster, Wateringen, De Lier,  

‘s-Gravenzande, Honselersdijk,  Kwintsheul, Poeldijk, Heenweg, Ter Heijde en Maasdijk, is matig 

bedeeld met cultureel erfgoed.  

De  streek Westland, waartoe ook Schipluiden, Den Hoorn en Maasland behoren, is van oudsher een 

schaatsminnend gebied met veel kanalen en sloten, die bij vriezend weer overbevolkt zijn met 

schaatsers.  

Het museum besteedt  uitgebreid aandacht aan de historie van de schaatssport, zodat dit erfgoed 

behouden blijft. Met name de jeugd kan in het museum zien hoe schaatsen in vroeger tijden een 

belangrijk onderdeel was van het dorpse sociale leven en hoe dat ook heden ten dage nog zou kunnen 

gelden, mits er weer eens een koude winter komt natuurlijk.  

 

In algemene zin: 

De opzet van dit museum levert een zinvolle bijdrage  aan het streven om het oude wat goed is en waar 

waarde aan gehecht wordt te behouden voor het nageslacht . In dat kader is het adopteren van de zgn 

ICOM-code (Internationale Gedragscode voor Musea) een mogelijkheid om het museum een nog 

breder aanzien te geven. Een onderzoek dienaangaande zal in 2017 worden uitgevoerd.  

2. De huidige situatie 

De Stichting Het Westlands Schaatsmuseum is opgericht in 2003 en is  ingeschreven in het 

verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27256820 

Fiscaalnummer: 8147.25.429 
 

2.1. De organisatie van de Stichting  Het Westlands Schaatsmuseum 

 
Het stichtingsbestuur bestond in 2003 uit:   

Voorzitter :   

J.P.J.  Verbeek 

Grote Woerdlaan 5 

2671 CK Naaldwijk 

 

Secretaris : 

R.M.  Koot, 

Runmolen 12 

3146 SN  Maassluis 

 

Penningmeester : 

H.C.C.M. Zwinkels 

Emmastraat 74 

2681 RR Monster   



 

 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

Voorzitter : 

J.G.P. Verbeek 

Poeldijksepad 27 

2675 CM Honselersdijk 

 

Secretaris-penningmeester :   

H.C.C.M. Zwinkels 

Emmastraat 74 

2681 RR Monster   

 

Leden : 

T. Wensveen 

C. Verbeek- Batist 

J. Voskamp-Vollebregt 

 

Vrijwilligers:  

C. Fransen-Vissers   W.Galjé- van Paassen 

H. v.d. Donck    K. van Winden 

K. Vuyk    P. Zuidgeest 

M. van der Kraan   P. Dukker 

A. Duyvestein   W. Kester 

Th. Ten Have    P. Opstal 

M. van Schie 

 

2.2 De positie van het Schaatsmuseum.  
 

Het museum is gevestigd aan de Lierweg 53 in De Lier, Gemeente Westland,  

Het pand wordt gehuurd van de heer Jacq. Enthoven.  

Het pand is verdeeld in drie afdelingen, tentoonstellingsruimte,  magazijn en kantine/ kantoor.  

De achterkant van het museum grenst aan een brede vaart, de Lee, waardoor bij vriezend weer, als er 

geschaatst wordt het museum vanaf het ijs bezocht kan worden met in de achtertuin een Koek en Zopie 

kraam. 

Het museum heeft de beschikking over een grote collectie winterattributen met meer dan duizend 

verschillende schaatsen, schaatskleding, boeken, tijdschriften, posters, foto’s, krantenknipsels, 

schilderijen, aardewerk, (Delftsblauwe borden), sleden, ski’s,  gereedschappen voor het onderhouden 

van schaatsen en nog een uitgebreide postzegelverzameling over schaatsen en andere wintersporten.  

3. De historie 

Niet het huidige museum, maar wél de schaatsverzameling kent een lange historie. 

Reeds in 1956 is de heer Jan Verbeek, overleden in 2007, begonnen met het verzamelen van alles wat 

met schaatsen te maken heeft. 

Gestaag groeide de verzameling. In 1988 opende Verbeek zijn eigen “privé-museum”. Familie en 

(schaats-) vrienden brachten regelmatig bezoeken.  

In 2001 ontplooide Verbeek grotere plannen,  

Boerderij De Vlietwoning, gelegen aan de Burgemeester Elsenweg te Naaldwijk kwam beschikbaar, en 

na een grondige verbouwing werd, m.b.v. sponsors en vrijwilligers,  aldaar het eerste Westlandse 

Schaatsmuseum ondergebracht. 

In 2009 werd de boerderij door brand getroffen en gedeeltelijk verwoest.  Een groot deel van de 

schaatscollectie kon behouden blijven.  

 

 



In de jaren 2009 tot 2016 is de collectie opgeslagen geweest in een leegstaande school in  

‘s-Gravenzande en werden er tijdelijke tentoonstellingen ingericht  met wisselende thema op 

verschillende plaatsen in het Westland; in evenementenhallen, bij andere museua, in bibliotheken, 

buurthuizen etc.  

In 2010 was er een expositie in het Holland-house tijdens de Olympische Spelen in Vancouver, 

Canada. 

In 2011 was er een expositie in de ontvangsthal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den 

Haag. 

In 2016 kreeg het museum weer een vaste plek in De Lier aan de Lierweg 53. 

   

4.  Uitdagingen. 

 

3.1 De mogelijkheden. 

 

Het pand in De Lier biedt alle ruimte en mogelijkheden om er een volwaardig museum in te 

huisvesten.  

Naast de huidige ruimte, waarin de verzameling wordt geëxposeerd heeft het pand nog diverse andere 

ruimten, waarin bijvoorbeeld een ontvangsthal en een werkplaats ingericht kunnen worden.  

Opslagruimte voor niet tentoongestelde spullen is er ook voldoende.  

Er is een sanitaire ruimte, met twee toiletten, één gecombineerde dames-/ invalidentoilet en één 

herentoilet. 

Op het plein voor het pand is er ruime parkeergelegenheid voor ca. 10 auto’s en vele tientallen fietsen. 

De ligging van museum is zeer centraal in het Westland en goed bereikbaar per auto, touringcar en 

fiets én het openbaar vervoer.  

Aangezien de schaatssport zich mag verheugen op een brede belangstelling vanuit de bevolking zijn er 

volop mogelijkheden voor flinke bezoekers aantallen. 

Een fietstocht, georganiseerd door FietsToerclub Westland leverde op één dag 850 bezoekers op.  

 

3.2. De bedreigingen. 

 

Er bestaan nog geen gemeentelijke uitbreidingsplannen in de richting van de Lierweg, maar in de 

toekomst zou het kunnen dat het gebied waar het museum is gevestigd wordt aangewezen voor 

woningbouw. In samenwerking met de gemeente zal dan een andere plek gezocht moeten worden of 

worden bekeken of het kan worden ingepast in de nieuwe omgeving.   

 

5. De doelen 
 

Zoals in de stauten is vastgelegd zijn de doelen van de Stichting : 

Het beheren, conserveren en zo mogelijk uitbreiden van de verzameling schaatsen, sleden,  

schaatskleding , slijpapparaten, foto’s , posters, boeken, tijdschriften, krantenknipsels, oude prenten 

enz. enz.  De verzameling is eigendom van de Stichting.  

Als onderdeel van het beheer is een adequate inboedelverzekering afgesloten, alsmede een verzekering 

voor huurdersbelang; door en voor rekening van de Stichting,  

De huurovereenkomst  tussen de Stichting en Jacq.Enthoven is bij contract geregeld. 

 

Een ander doel van de Stichting is het tentoonstellen van de verzameling aan belangstellenden. Het 

Westland is van oudsher een schaatsminnende streek, die vele topschaatsers heeft voortgebracht, zoals 

Elfstedenwinnaar Piet Keijzer, Olympische medaillewinnaars Wim van der Voort en Kees Broekman   

Het tentoonstellen van de verzameling vindt plaats in het gebouw in De Lier en incidenteel  “op 

locatie” , bijvoorbeeld een kleine expositie in een bibliotheek of verzorgingshuis of gemeentehuis e.d. 

Ook de website is een venster voor belangstellenden. 

 



Naast het tentoonstellen van de verzameling heeft museum een educatieve taak op zich genomen.  

Onder auspiciën van Cultuurweb Westland wordt op basisscholen in het kader van “culturele educatie”  

lessen gegeven door twee vrijwilligers van het museum over schaatssport en schaatshistorie. 

 

Daarnaast krijgt het museum regelmatig verzoeken voor lezingen in verzorgingstehuizen en bij 

verenigingen en sociëteiten. 

 

 6. Activiteitenplan 
 

Het museum is zodanig ingericht dat er op gezette tijden een wisseling komt in het tentoongestelde.  

Voor 2017 krijgt een klein gedeelte een vaste inrichting en een groot deel krijgt als thema “Olympische 

IJshelden” dit vanwege de komende Olympische Winterspelen in februari 2018. 

De opening van deze expositie zal plaatsvinden in oktober 2017 en zal geschieden door een authoriteit 

op schaatsgebied. Hierbij wordt gedacht aan Ard Schenk, Yvonne van Gennip, Ria Visser of Bob de 

Jong. 

Vooraf zal een publiciteitscampagne worden gevoerd via de dag- en weekbladen en via de regionale 

TV-zenders WOS en TV-West. 

Uitgenodigd zullen worden: besturen van bevriende schaatsverenigingen, sponsors, 

gemeentebestuurders,  buren, vrijwilligers enz.  

Er zal een onderzoek worden gedaan of het museum zich gaat conformeren aan de ICOM-code. 

De complete verzameling winterattributen is digitaal opgeslagen in een databank. Op termijn zal de 

verzameling kunnen worden bekeken via de website. 

 

Voor het publiek zal het museum open zijn elke zaterdag- en woensdagmiddag,  waarbij er rondleiders 

aanwezig zijn. Aan scholen en andere groepen zal de gelegenheid worden geboden om de exposities te 

bekijken, ook buiten de normale openingstijden. 

De toegangsprijzen zijn: 

Kinderen tot 12 jaar en donateurs : gratis. 

Jeugd van 12 tot 18 jaar : 1 Euro 

Volwassenen: 2,50 Euro  

 

Bouwplannen 

De gevel van het pand aan de Lierweg kan een opknapbeurt gebruiken. Hiervoor is in samenwerking 

met de eigenaar van het pand een bouwplan in voorbereiding. 

De kosten, die gemoeid zijn met de bouwplannen, zullen o.a. via fondsenwerving gefinancierd worden. 

 

7. Financiën 

Het museum beschikt nog niet over de ANBI-status. Dit jaar zal dat worden aangevraagd. 

De inkomsten voor het museum bestaan voornamelijk uit donaties van donateurs.  

Incidenteel wordt bij een evenement de steun gevraagd van sponsors.  

Daarnaast worden er af en toe materialen of museumstukken, welke b.v. dubbel voorkomen in de 

collectie, vervreemd. 

In de afgelopen jaren met wisselende tentoonstellingen op verschillende locaties werd geen entreegeld 

geheven, 

Per saldo betekende dat dat er in de afgelopen jaren een negatief resultaat werd behaald,  c.q. een 

intering op het vermogen.  

Na oktober 2017 vormen ook de entreegelden een inkomstenbron, waardoor dit negatieve resultaat 

hopelijk kan worden omgebogen in een positief resultaat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Verlies- en Winstrekening 2016. 

 

 

Het Westlands Schaatsmuseum

FINANCIEEL OVERZICHT     Boekjaar 2016

EXPLOITATIE OVERZICHT

ONTVANGSTEN UITGAVEN
2016 2016

Contributie Donateurs € 2.319,05 Gebouwexploitatie € 3.236,24

Verkoop Collectie € 1.649,35 Inkoop Collectie € 442,15

Div. Inkomsten € 0,00 Div. kosten € 875,58

waardemutatie Collectie HD € 2.208,00 Verzekering € 342,31

waardemutatie Collectie CF € 630,00 Website/ICT € 210,54

Spaarrente € 310,25 Evenementen € 486,35

Afschrijving inventaris € 880,00

reclame/folder € 117,07

kantoorbenodigheden € 329,93

rente bank kosten € 145,96

€ 7.116,65 € 7.066,13

Totaal ontvangen € 7.116,65

Totaal uitgegeven € 7.066,13

Mutatie liquiditeiten € 50,52
 

Begroting 2017: 
 

 Begroting 2017

Inkomsten Uitgaven
Nr. Onderwerp Bedrag Nr. Onderwerp Bedrag

1 Entreegelden € 200        1 Gebouwexploitatie € 3.300

2 Donaties/ Giften € 2.400     2 Administratiekosten € 200

3 Verkoop materialen € 600        3 Verzekeringen € 350

4 Kantine € 100        4 Web-site € 200

5 Subsidies € -            5 Lief en Leed pot € 150

6 Rente € 300        6 Representatie € 500

7 Onvoorzien € 300

te kort 1.400

Totaal € 5.000 Totaal € 5.000

  


