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Het Stadsmuseum Woerden is als voormalig Stedehuys één van de mooiste fysieke monu-

menten die Woerden rijk is. Met de Middeleeuwse Petruskerk vormt het een wonderschoon-
stedebouwkundig ensemble. Iedereen die hier komt zal beamen dat hier de oorsprong van 
onze middeleeuwse vestingstad schitterend tot uitdrukking komt. Het Stadsmuseum Woerden 
is alleen al als gebouw een sieraad van onschatbare waarde.

Stadsmuseum Woerden geeft Woerden meer betekenis omdat het Woerdenaren en andere 
bezoekers de gelegenheid biedt zichzelf beter te leren kennen.

Een museum geeft houvast aan het bestaan. ‘Musea hebben een maatschappelijke culturele 
functie’ vinden we wat zwak uitgedrukt. Musea zijn identiteitsdragers. In die zin zijn is de taak 
van een museum dus ongekend waardevol: fundamenteel.

Stadsmuseum Woerden heeft uitingen onder haar hoede die het vernuft, de scheppende 
kracht en de artistieke begaafdheid van de mens weerspiegelen. Ze koestert artefacten die 
inspireren, verrassen, verrijken, het hart beroeren.
Stadsmuseum Woerden is een schatkamer met voorwerpen die verwijzen naar talloze oor-
spronkelijke ideeën, boeiende gebeurtenissen en bijzondere mensen.

STADSMUSEUM WOERDEN

Het is 2018. Als ex-bestuurs-

leden van Stadsmuseum Woerden 

spreken Jaap Breunesse, Nieck En-

gelhard en Jan Hendriks naar elkaar 

uit dat ze uitdrukking willen blijven 

geven aan hun hart voor het Stads-

museum en graag vooraanstaande 

Woerdense bedrijven en instellingen 

willen benaderen en enthousiasme-

ren om associé te worden in een 

nieuwe stichting die als doel heeft 

de Stichting Stadsmuseum Woerden 

structureel materieel en financieel 

te ondersteunen.



VROEDSCHAP VAN WOERDEN ANNO 2018

Stadsmuseum Woerden is al jaren onze liefhebberij

Tijdens onze bestuursperiode (2009-2017) hebben wij ervaren dat de instandhouding van dit 
belangrijke erfgoed de nodige creativiteit en energie vergt. We blikken terug op een periode 
met een gestage toename van museumbezoek. Het lijkt dat het aantal liefhebbers van kunst- en 
cultuurhistorie toeneemt. Toch is het bestaan van ons museum geen vanzelfsprekendheid. Het 
open houden van het museum kost meer geld dan het opbrengt. Jaarlijks vraagt het Stadsmu-
seum subsidie aan bij de gemeente en doet het voor specifieke activiteiten, zoals de organisatie 
van stertentoonstellingen en restauraties, een beroep op fondsen en sponsors. Het museum is 
momenteel financieel gezond, de begroting is op orde.
Vanuit onze overtuiging dat Stadsmuseum Woerden een hoogwaardig bezit is van ons allemaal 
willen wij het museum meer armslag bieden in het waarmaken van haar ambitie als ‘participe-
rend belevingmuseum’. Om dat te bewerkstelligen zou het museum jaarlijks moeten kunnen 
rekenen op een extra vaste bron van inkomsten vanuit de Woerdense samenleving.

De Vroedschap wil de verbinding smeden van relevante organisaties in Woerden met Stads-

museum Woerden.

De financiële ondersteuning die deze bron genereert is natuurlijk fantastisch. Het zal de con-
tinuïteit van het museum versterken, ook omdat er vanuit zo’n zeer betrokken initiatiefgroep 
een krachtig positief signaal uitgaat naar de Woerdense samenleving.

De Vroedschap wil de stichting Stadsmuseum Woerden ondersteuning bieden bij de exploi-

tatie van het Stadsmuseum. De Vroedschap denkt aan zaken als:
- het bieden van aanjaagbudgetten voor nieuwe initiatieven
- het mogelijk maken van tijdelijke pop-up musea op andere lokaties in Woerden
- het financieel faciliteren van een (nieuw-)bouwplan
- opwaardering van de belichting
- het verbeteren van de klimaatbeheersing
- het opknappen van de entree, keuken, toiletgroep en zolder

Nadrukkelijk wordt beoogd de doelstelling van de Vroedschap te realiseren in goed overleg 

met de stichtingen Stadsmuseum Woerden en Vrienden van het Stadsmuseum Woerden. 

Hun verzoeken kunnen rekenen op een warme ontvangst van De Vroedschap.

De naam van de stichting is 

Vroedschap van Woerden anno 

2018 Waar de term ‘vroedschap’ 

een oude term is voor ‘bestuur’, 

heeft het woord ‘vroed’ als syno-

niemen: verstandig, wijs, schrander, 

scherpzinnig.

De link naar de Vroedschapszaal in 

het Stadsmuseum ligt voor de hand.



De Vroedschap kent associés als contribuanten

De associés vertegenwoordigen relevante organisaties in de Woerdense samenleving die het 
Stadsmuseum een warm hart toedragen. Wij vragen van hen een jaarbijdrage van € 1.200,-. 
De Vroedschap streeft ernaar om binnen twee jaar minimaal 25 en maximaal 40 betrokken 
associés aan te trekken.

Twee keer per jaar komt de Vroedschap van Woerden anno 2018 bij elkaar in het Stadsmu-
seum. Associés ontvangen een ‘geschenk met eeuwigheidswaarde’,  en het voorrecht om een 
gestileerde afbeelding van het Stadsmuseum te voeren op eigen communicatie-uitingen.
 
Juridische vorm

De Vroedschap van Woerden Anno 2018 wordt gevoerd in de vorm van een stichting. Jaap 
Breunesse, Nieck Engelhard en Jan Hendriks vormen het oprichtend stichtingsbestuur.

Wij nodigen u uit om associé te worden

Wij zien ernaar uit om samen met u de Vroedschap tot leven te brengen en vorm te geven. We 
kijken nu al uit naar onze eerste bijeenkomst, waarin we met de oprichting van een waardevolle 
stichting voor Woerden een nieuwe traditie zullen vieren.

Fiscaliteit rond uw gift aan een ANBI stichting

Bij deze folder vindt u daarover een inlegvel.

Jaap Breunesse

e-mail: jaap.breunesse@gmail.com

mobiel: 06 15 02 70 14

Nieck Engelhard

e-mail: ne@ehnl.eu

mobiel: 06 53 88 40 40

Jan Hendriks

e-mail: j.Hendriks@archeologie.nl

mobiel: 06 54 29 71 97
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