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1.  Verslag van de directie 

Het Klederdrachtmuseum kan terugkijken op een geslaagd 2019 met nieuwe tentoonstellingen, 
succesvolle internationale samenwerkingen en een geslaagde fondsenwerving. Gedurende dit jaar 
heeft vooral de voorbereiding van de tentoonstelling en de fondsenwerving van ‘Kotomisi, de kracht 
van klederdracht’ in samenwerking met het Kotomuseum te Paramaribo een belangrijke rol 
gespeeld. Doordat er de afgelopen jaren hard is gewerkt aan het organisatorische en financieel 
fundament van het museum zien we een continue opwaartse lijn van bezoekers en waardering in de 
pers. Het Klederdrachtmuseum is zeer dankbaar voor de toekenningen door de private en publieke 
fondsen voor de tentoonstelling over de Kotomisi. Daardoor hebben we alle projecten kunnen 
realiseren die we hebben aangevraagd.  

Op educatief terrein heeft het museum wederom een aantal projecten met MBO en HBO opleidingen 
gedaan en gastcolleges verzorgt voor onder andere de AMFI, UvA. Inmiddels is het museum een vast 
onderdeel in het propedeuse jaar geworden voor een aantal HBO en Universitaire studies.  

De Stichting Het Klederdrachtmuseum heeft met de uit de entreegelden verkregen inkomsten alle 
vaste lasten kunnen betalen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst bij stijgend aantal bezoekers en 
gelijkblijvende vaste kosten.  
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2. Bezoekersaantal                   

De invoering van de museumkaart in 2018 heeft in 2019 voor een verdere verhoging van de 
bezoekersaantallen gezorgd. Verschuiving van de verhouding buitenlandse- en binnenlandse 
bezoekers gezorgd. Voor 1 juli was dit 70%/30% (buitenland/Nederland). Na 1 juli is de verhouding 
omgedraaid nl 30%/70% buitenland/Nederland. De herkomstlanden van de buitenlandse bezoekers 
zijn zeer divers maar het grootste deel komt uit Europa en Amerika. We zien wel een stijging in de 
bezoekers afkomstig uit Azië. Het museum registreert de herkomstlanden en de leeftijden en 
man/vrouw verhouding, om zo het tentoonstellingsaanbod goed aan te laten aansluiten. 

Van de Nederlandse bezoekers is 75% vrouw, zij bezoeken het museum in groepen, duo’s en in 
mindere mate alleen. Van de buitenlandse bezoekers is de verhouding man/vrouw ongeveer 50/50, 
we zien hier dat men vaker als stel op reis gaat.  

De leeftijden lopen zeer uiteen maar het grootste deel van de bezoekers is tussen 25-70 jaar. Ten 
opzichte van 2017 en 2018 is het publiek jonger geworden. Dit heeft vooral te maken met de 
invoering van de museumkaart waardoor het museum meer bekendheid bij academies en 
museumkaarthouders heeft gekregen. De tentoonstelling ‘Contemporary Fashion’ heeft veel 
publiciteit gekregen op social media waardoor een jonger publiek is bereikt dan de landelijke kranten 
en magazines.  

Publieksbereik/bezoekersaantallen 2019 
 

Bezoekers tentoonstelling. Aantal 

Nederlands 
Museumkaarthouders 

12000 
  4900 

Buitenlands   4400 

Totaal 21.300 

 

 

Diversiteit 
Het Klederdrachtmuseum onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Het wil er zijn voor alle 
Nederlanders en een afspiegeling zijn van de samenleving. Omdat de samenstelling van de 
maatschappij en van de bezoekers blijft veranderen, is het belangrijk dat het museum zich niet 
alleen bewust is van deze verandering, maar er met zijn personeel, programmering en partners op 
inspeelt en beleid ontwikkelt om als museum een betere afspiegeling van de samenleving te zijn, om 
een betere afspiegeling van de maatschappij te ontvangen en om beter in staat te zijn om de dialoog 
met publieksgroepen aan te gaan die nu minder vaak naar het museum komen. Diversiteit krijgt 
nadrukkelijk aandacht en wordt structureel aangepakt, op basis van de vier pijlers van de Code 
Culturele Diversiteit.  

Voor deze pijlers zijn de volgende ambities geformuleerd:  

Personeel  
Medewerkers zijn in staat te verbinden, om hun verschillende perspectieven te gebruiken en in de 
praktijk te brengen.  
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Publiek  
Het publiek herkent zich in de collectie, tentoonstellingen en programma’s en wordt geïnspireerd 
door de creatieve en innovatieve kracht.  

Programmering  
Via collectie, tentoonstellingen en programma’s brengt het museum een verbinding tot stand met 
een zo breed mogelijk publiek.  

Partners  
Het museum beschikt over partners die de missie van het museum op het gebied van inclusiviteit 
omarmen en de opbrengst versterken.  

GOVERNANCE CODE CULTUUR  

Het Klederdrachtmuseum onderschrijft de negen principes van de Governance Code Cultuur. Aan de 
toepassingen wordt uitvoering gegeven door het Klederdrachtmuseum. Waar dit niet het geval is, 
wordt hierop een toelichting gegeven in het Bestuursverslag of het Bericht van de Raad van Toezicht.  

De vernieuwde code: ‘Acht principes Governance Code Cultuur 2019’ zal in het komend jaar worden 
opgenomen in de statuten en regelementen.  

 

3. Educatie 

In 2019 bood Het Klederdrachtmuseum voor zowel onderwijsgroepen uit binnen en buitenland als 
ook reguliere bezoekers inspirerende masterclasses, diverse rondleidingen, workshops, en 
meerdaagse programma’s behorende bij de tentoonstelling ‘Contemporary Fashion’ en 
‘Visserstruien’. Het aanbod van thema’s was breed, zoals textiel, vormgeving, materialen, techniek 
en erfgoed. Ook was er grote diversiteit aan doelgroepen, variërend van kinderen tot professionals. 
Bij deze activiteiten wordt de samenwerking met ontwerpers, docenten, bedrijfsleven en andere 
(culturele) instellingen gezocht.  

Samenwerking met scholen  
Het museum heeft in 2019 20 Nederlandse MBO (niveau 1 t/m 4) en HBO scholen ontvangen met 
specialisatie mode en design, 18 klasbezoeken vanuit voortgezet onderwijs met specialisatie Kunst of 
Textiel. Vanuit het buitenland hebben 15 scholen een bezoek gebracht aan deze tentoonstelling         
(o.a uit India, USA, Engeland, Scandinavië).  
 
Door de verschillende culturele achtergronden en de jonge leeftijd van de studenten is de kennis 
over de geschiedenis en ambachten en technieken beperkt aanwezig. Het museum heeft voor MBO 
en HBO studenten een speciaal programma gemaakt waarbij een aantal seniore dames uit alle 
regio’s van Nederland, experts in streekdrachten, naar het museum komen om met de studenten in 
gesprek gaan over het gebruik, geschiedenis, ambachten en technieken van de streekdrachten. Het 
was verrassend om te zien hoe geïnteresseerd de studenten waren. De internationale studenten met 
diverse culturele achtergronden vertaalden deze kennis naar hun eigen situatie en geschiedenis en 
daardoor kwamen er mooie gesprekken op gang waarin de studenten aan elkaar kennis uitwisselden 
ieder vanuit zijn eigen culturele achtergrond.  
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Door het enthousiasme van de studenten hebben de HBO opleidingen AMFI en Artez dit tweedaagse 
college in het museum vast opgenomen in hun propedeuse curriculum waarbij de studenten 
research doen in het museum met depotbezoek en verschillende workshops.  
 

Stagiaires 
Het Klederdrachtmuseum wil een leerplek zijn voor jonge studenten uit binnen en buitenland. In 
2019 hebben 3 stagiaires uit Portugal en Nederland stagegelopen in het museum op het gebied van 
ontwikkelen van tentoonstellingen en marketing.  

Basis- en voortgezet onderwijs 
In het kader van Cultuureducatie met kwaliteit is de leerlijn erfgoed, identiteit en burgerschap 
gestart. Hiermee heeft het Klederdrachtmuseum samen met scholen en andere musea een 
duurzame meerjarige leerlijn gecreëerd over de geschiedenis, identiteit en de functie van nationale 
kostuums en haar dragers, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Het museum laat, in 
dialoog met scholen en met een verbinding naar andere culturen, zien hoe internationale invloeden 
uit de hele wereld terecht zijn gekomen in wat wij nu zien als ‘ons nationaal erfgoed’.  

                       

4. Collectie verwerving en registratie 
 

In 2019 heeft het museum een privé donatie van Huizer kostuumstukken ontvangen van een 
particuliere gever. Het museum heeft 2 originele gouden Groninger oorijzers met kapspelden in 
langdurig bruikleen gekregen van een particulier. Wij zijn de gevers zeer dankbaar hiervoor en zullen 
de objecten zo spoedig mogelijk tentoonstellen.  
 
Alle collectieonderdelen zijn gefotografeerd en beschreven in Adlib. In totaal gaat het om meer dan 
650 geregistreerde onderdelen 

 
 
5. Activiteiten 2019 
 
Tot 31 maart 2019; Expositie ‘Contemporary Fashion’ 
In deze tentoonstelling, opening in september 2018, werden kostuums gepresenteerd van 12 
hedendaagse Nederlandse en buitenlandse ontwerpers die hun inspiratie hebben gehaald uit de 
Nederlandse klederdracht. De tentoonstelling liep nog door tot 31 maart 2019.  
In deze tentoonstelling zijn in de nieuwe ontwerpen, van hedendaagse ontwerpers, de vormen, 
materialen, technieken en prints te herkennen die direct of indirect refereren aan de regionale 
kleedgewoonten. De tentoonstelling laat zien hoe oude kleedgewoonten naar de huidige tijd 
vertaald worden en opnieuw betekenis krijgen. Hiermee wil het museum een jong publiek bereiken 
en hen op een inspirerende, moderne en aansprekende wijze informeren over dit cultureel erfgoed.  
 
Invloeden van buitenaf bestaan al sinds mensenheugenis. 'Global fashion, local tradition' Hiermee 
wordt ook een brug geslagen naar andere culturen. Het laat de bezoeker nadenken over zijn eigen 
culturele achtergrond en hoe men daar identiteit laat terugkomen in de kostuums en hoe men dit in 
deze tijd doet.  
 
De tentoonstelling kwam tot stand middels bruikleen collecties van het Zeeuws museum en het 
Zuiderzeemuseum en de ontwerpers Tess van Zalinge, David Laport (Nederland) en Walter van 
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Beijerendonk (België).  Beide musea waren zeer behulpzaam en ondersteunden het 
Klederdrachtmuseum met beeld en filmmateriaal dat vertoond mocht worden op de beelddragers in 
de presentatieruimten. De spin-off van de tentoonstelling is dat de (Amsterdamse) modeontwerpers 
ook veel publiciteit hebben gekregen. 
 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/klederdracht-in-een-nieuw-jasje-in-
amsterdamsmuseum~be977698/ 
 

                                                          
 
10 april tot 31 oktober 2019: Expositie ‘Visserstruien’ van Stella Ruhe 
Stella Ruhe heeft een historisch onderzoek gedaan naar visserstruien uit alle Nederlandse 
kustgebieden en grote rivieren. De patronen van dit vrouwelijk textiele erfgoed zijn vanaf foto’s 
opgetekend en alle truien zijn opnieuw gebreid. Iedere vissersdorp had zijn eigen patronen. Over 
haar zoektocht en de bijzondere vondsten is een boeiende expositie ontstaan van ruim 50 
visserstruien. Tijdens de expositie heeft Stella Ruhe zelf meerdere rondleidingen en masterclasses 
gegeven waar bezoekers zich speciaal voor konden inschrijven. Uit eerste hand kreeg men van de 
curator de verhalen te horen over haar onderzoek naar dit interessante deel van de Nederlandse 
geschiedenis. Tijdens de masterclass leerde de cursisten hoe een eigen visserstrui te ontwerpen en te 
breien.  
 
Vanwege de grote belangstelling is de expositie verlengd tot 31 oktober 2019. 
 

                                                     
 
De expositie is met eigen middelen gefinancieerd. Er zijn hiervoor geen fondsen aangeschreven. De 
expositie heeft goede publicaties gekregen in de landelijke en regionale pers.  
 

CONTEM PORARY FASHION

HERENGRACHT 427 •  1017 BR AM STERDAM  •  +31 (0)20 84 52 399 •  WWW .HETKLEDERDRACHTM USEUM .NL

KLEDERDRACHT IN EEN NIEUWE JAS

5 SEPTEM BER 2018 TOT EN M ET 31 M AAR T 2019

© Jolijn-Snijders

000_HG2018_5_Hetklederdrachtmuseum.indd   1 10/09/2018   12:29

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/klederdracht-in-een-nieuw-jasje-in-amsterdamsmuseum~be977698/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/klederdracht-in-een-nieuw-jasje-in-amsterdamsmuseum~be977698/
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https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-eenvoudig-ze-ook-lijken-elk-patroon-in-een-
visserstrui-vertelt-een-mooi-verhaal~b3649b66/ 
 
 
13 december 2019 opening Expositie ‘Kotomisi, de kracht van klederdracht’  
Verschillende musea in Amsterdam hadden 2019 uitgekozen om aandacht te besteden aan 
Suriname. De voorbereiding voor deze kotomisi tentoonstelling was al in 2018 gestart, in 
samenwerking met het Kotomuseum te Paramaribo. In de tentoonstelling zijn 17 kotomisi kostuums 
te zien met verschillende thema’s. 
 
De opening van de tentoonstelling werd op 13 december 2019 feestelijk gevierd met een ‘Kotomisi 
op de catwalkshow’ in de Singelkerk te Amsterdam. In samenwerking met Naks Nederland en de 
Kasekoband Orchidee werd een spectaculaire show gegeven. De show werd geopend met een lezing 
door de directrice van het Kotomuseum te Paramaribo, Christine van Russel-Henar.  
 

                                
 

 
Filmcompilatie van de openingsavond: https://www.youtube.com/watch?v=d4msHoEb2gY 
 
 
‘Open call’ Ontwerpwedstrijd kotomisi kostuum  
Het Klederdracht Museum heeft zich ten doel gesteld om – waar mogelijk- bij het tonen van erfgoed 
een link te leggen naar de huidige tijd.  Door het plaatsen van een ‘Open Call’ in Nederland en 
Suriname zijn ontwerpers uitgenodigd om een nieuw ontwerp te maken van het kotomisi kostuum 
waarin elementen en codes uit het verleden en de toekomst een nieuw verhaal vertellen. Er waren in 
totaal 19 inzendingen uit Nederland en Suriname. Het ontwerp van Cheyenne Nelson uit Rotterdam 
werd uitgekozen vanwege haar ontwerp, presentatie en haar uitleg over waar haar ‘koto’ voor staat  
Het nieuwe kostuum is tentoongesteld tijdens de expositie. Na afloop wordt dit kostuum 
overgedragen aan het Kotomuseum in Paramaribo waarbij het wordt opgenomen in de vaste 
tentoonstelling.  

13 december 2019 t/m 1 juni 2020 

Kot omisi
DE KRACHT VAN KLEDERDRACHT

expositie i.s.m. Koto Museum Paramaribo
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https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-eenvoudig-ze-ook-lijken-elk-patroon-in-een-visserstrui-vertelt-een-mooi-verhaal~b3649b66/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-eenvoudig-ze-ook-lijken-elk-patroon-in-een-visserstrui-vertelt-een-mooi-verhaal~b3649b66/
https://www.youtube.com/watch?v=d4msHoEb2gY
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          Winnend ontwerp                      Eigen ontwerp design                            Cheyenne Nelson 
 
Gefilmde portretten 'Oral History Kotomisi' 
Over de kotomisi doen veel verhalen de ronde, maar er is nog weinig over vastgelegd. Met het “Oral 
History” project, worden de verhalen en ervaringen van 17 oudere en jonge Afro-Surinaamse 
vrouwen en mannen met kotomisi’s in Suriname en Nederland verzameld en gefilmd. Het vastleggen  
van deze verhalen uit eerste hand, is belangrijk om deze kennis, ervaringen, belevingen en gevoelens 
te bewaren voor de toekomst. De gefilmde portretten worden tijdens de tentoonstelling getoond en 
komen in de vaste collectie van het Koto Museum (Paramaribo) en in het Klederdracht Museum 
(Amsterdam). De gefilmde portretten worden na de tentoonstelling ook permanent online 
aangeboden waardoor het publieksbereik vele malen groter wordt.  
 
Wat goed naar voren komt in de filmportretten, en wat ze zo interessant maakt, is dat het zeer 
authentieke verhalen zijn waarbij de ‘zienswijze’ over de slavernijgeschiedenis, geschiedenis van de 
koto en spirituele belevingen nogal kan uiteenlopen bij de geinterviewden. De verblijfsduur van het 
tentoonstellingsbezoek is langer dan normaal en dat komt omdat de bezoekers alle filmpjes willen 
zien. De feedback na afloop is dan ook altijd zeer positief.  
 
Teaser van de Oral History filmportretten: 
https://youtu.be/z8LyxNwkjB4https://www.youtube.com/watch?v=As6ni1C-         

 
Overige activiteiten: 
 
A. Catalogus in het Nederlands en Engels over de geschiedenis van de kotomisi van vroeger  
     en nu en de relatie tussen Suriname en Nederland. Deze is verkocht in het  
     Klederdracht Museum en het Koto Museum in Paramaribo en is online verkrijgbaar. 

https://youtu.be/z8LyxNwkjB4
https://www.youtube.com/watch?v=As6ni1C-Wag&feature=youtu.be
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B.  Masterclasses in het Klederdracht Museum over oa. de codes en het vouwen van de  
     angisa, gehouden door Andy Arduin van Sranan Angisa. 
C.  Rondleidingen door leden van NAKS Nederland (Surinaamse vereniging in Nederland) 
D.  Educatief programma in samenwerking met het Tropenmuseum.  
 
 
November 2019: Staphorst schildertechnieken in keuken van het museum 
De ambachtsman Gerard van Oosten, gespecialiseerd in Staphorster verfdecoratie technieken, heeft 
de keuken van het museum in de bijzondere kleuren en motieven uit Staphorst geschilderd.  
 

                      
 

 
 

6. Communicatie en marketing 
 

Het Klederdrachtmuseum heeft ondanks een beperkt budget voor communicatie en marketing toch 
veel publiciteit gekregen.  
 
Pers en publicatie 
Door de inzet van PR bureau Maison PR  heeft de tentoonstelling ‘Contemporary Fashion’ veel 
publiciteit gekregen. Hierover is in het Jaarverslag 2018 al melding van gemaakt. Dit heeft tot in 
maart 2019 (einde tentoonstelling) publicaties opgeleverd. Totale advertentiewaarde aan ‘free 
publicity’ in landelijke bladen en magazines was voor deze tentoonstelling € 49.028,-.  
 
Voor de kotomisi tentoonstelling is PR bureau ‘Coebergh’ aangetrokken, dit bureau is meer 
gespecialiseerd in de culturele sector. Hierdoor heeft de tentoonstelling voor meer dan € 164.000,- 
aan publicatie in regionale en landelijke bladen, inflight magazines van KLM (Holland Herald) en SLM 
en social media ontvangen. Tijdens de persviewing kon de pers kennismaken met de winnaar van het 
kotomisi ontwerp en een workshop angisa vouwen bijwonen. Hier zijn een aantal publicaties uit 
voortgekomen.  

Voorbeelden van publicaties: 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-koto-s-in-het-klederdrachtmuseum-zijn-niet-alleen-
een-lust-voor-het-oog-maar-vertellen-ook-het-verhaal-van-
suriname~b3ac6354/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink&f
bclid=IwAR2HyQRteenqKnTDHF0V1Q0l3-CZeERyE-Mamvus5PMXi1kM6ym5z3-F7hQ 

TV: AT5 Straten in Amsterdam; 

https://www.facebook.com/AT5NL/videos/1083986135268585/?v=1083986135268585 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-koto-s-in-het-klederdrachtmuseum-zijn-niet-alleen-een-lust-voor-het-oog-maar-vertellen-ook-het-verhaal-van-suriname~b3ac6354/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink&fbclid=IwAR2HyQRteenqKnTDHF0V1Q0l3-CZeERyE-Mamvus5PMXi1kM6ym5z3-F7hQ
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-koto-s-in-het-klederdrachtmuseum-zijn-niet-alleen-een-lust-voor-het-oog-maar-vertellen-ook-het-verhaal-van-suriname~b3ac6354/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink&fbclid=IwAR2HyQRteenqKnTDHF0V1Q0l3-CZeERyE-Mamvus5PMXi1kM6ym5z3-F7hQ
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-koto-s-in-het-klederdrachtmuseum-zijn-niet-alleen-een-lust-voor-het-oog-maar-vertellen-ook-het-verhaal-van-suriname~b3ac6354/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink&fbclid=IwAR2HyQRteenqKnTDHF0V1Q0l3-CZeERyE-Mamvus5PMXi1kM6ym5z3-F7hQ
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-koto-s-in-het-klederdrachtmuseum-zijn-niet-alleen-een-lust-voor-het-oog-maar-vertellen-ook-het-verhaal-van-suriname~b3ac6354/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink&fbclid=IwAR2HyQRteenqKnTDHF0V1Q0l3-CZeERyE-Mamvus5PMXi1kM6ym5z3-F7hQ
https://www.facebook.com/AT5NL/videos/1083986135268585/?v=1083986135268585
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In 2019 was in de Amsterdamse musea veel aandacht voor Suriname. Door collegiale samenwerking 
met Nieuwe Kerk en Museum van Loon en uitwisseling van marketing materiaal werden bezoekers 
informeren over alle exposities en werd het publieksbereik vergroot. Veel bezoekers combineerden 
in 1 dag alle ‘Suriname’ tentoonstellingen. 

 
Digitaal  
Het Klederdrachtmuseum heeft diverse communicatiekanalen in gebruik. Via de website wordt 
inhoudelijke- en bezoekersinformatie gegeven, arrangementen aangeboden en kan men 
toegangstickets kopen. De website is in twee talen beschikbaar en trekt meer dan 100.000 unieke 
bezoekers per jaar. In het laagseizoen gebruikt Het Klederdrachtmuseum SEA (Search Engineer 
Advertising) om online bezoek te stimuleren. Daarnaast gebruikt Het Klederdrachtmuseum ook SEO 
(Search Engine Optimization) en content marketingkanalen, zoals blogs, ter promotie van het 
museum.  
  
Het Klederdrachtmuseum heeft 1.815 internationale volgers via Facebook, 800 via Instagram en 3600 
inschrijvingen op de nieuwsbrief. Zij ontvangen wekelijks en maandelijks berichten over de 
activiteiten en ontwikkelingen van Het Klederdrachtmuseum en de interactie is hoog. Sociale media 
wordt ook ingezet als marketinginstrument tijdens een bezoek aan Het Klederdrachtmuseum. 
Beelden en ervaringen kunnen op strategische plekken automatisch worden gedeeld met vrienden 
en familie.   

 
Promotie  
De online kaartverkoop via internationale websites zoals bijvoorbeeld Tripadvisor, Viator, Expedia, 
Booking.com, GetYourGuide, etc. trekt steeds meer aan. Door samenwerking met online 
ticketplatforms is de digitale verkoop gedurende 2019 steeds verder gestegen, dit zal naar 
verwachting in de komende jaren een steeds belangrijker verkoopkanaal worden. 
 
In het buitenland zijn de ITB (Berlijn) en WTM (Londen) bezocht. Hier zijn contacten gelegd en 
prijsafspraken gemaakt met oa touroperators, collega’s en sales platforms. 
 
In 2019 heeft het museum in toenemende mate bedrijfsevenementen en groepsboekingen verzorgt. 
Het museum levert een maatwerkprogramma met catering en rondleiding voor bedrijven en 
groepen.  

 

7. Organisatie en personeel 

In 2019 hebben er geen grote organisatorische veranderingen plaatsgevonden.   
 
Raad van toezicht: 
Mevr. Swinda Hagedoorn (voorzitter) 
Dhr. Maurits van Balen Blanken 
Dhr. Martijn Naberman 
 
Raad van Toezicht houdt toezicht op de financiële en zakelijke kant van het museum. De RvT is 
samen met de directie in 2019 drie keer bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft de directie regelmatig 
overleg met de RvT leden voor advies.  
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Directie en bestuurder: Jolanda van den Berg 
Directeur van de Stichting is verantwoordelijk voor zakelijk en inhoudelijk sturing.  
 
Stichting Het Klederdrachtmuseum, museum voor Nederlandse klederdracht, is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 34263245. Het museum heeft een culturele ANBI status, 
RSIN 856842503 
 
Vrijwilligers 
Het museum wordt mogelijk gemaakt door de inzet van gemiddeld 25 vrijwilligers. Zij zijn zeer 
belangrijk voor het museum. De vrijwilligers werken op diverse onderdelen van het museum. Zij 
zorgen voor de operationele zaken overdag in het museum en de gastontvangst. Daarnaast 
verzorgen zij ook werkzaamheden zoals gidsen, website onderhoud, grafisch ontwerp, 
collectieregistratie, kostuumonderhoud en marketing. De werving van vrijwilligers verloopt via de 
wervingssite ‘Culturele vacatures’ en VCA (vrijwilligerscentrale Amsterdam) en spontane 
aanmeldingen na bezoek.  
 
De samenstelling van de vrijwilligerspool is een afspiegeling van de hedendaagse Amsterdamse 
bevolking met een brede diversiteit van nationaliteiten en culturen. Het museum biedt de kans aan 
mensen die onvrijwillig zonder werk zitten of in een re-integratie traject (medische redenen) om 
nieuwe ervaring op te doen waarbij hun kans op terugkeer op de arbeidsmarkt toeneemt. Wanneer 
het economisch beter gaat zien we ook een uitstroom van vrijwilligers die door hun nieuwe 
werkervaring een betaalde baan gevonden hebben. Hiertegenover wordt dit gat opgevangen door de 
toename van vrijwilligers uit het buitenland die in Amsterdam wonen door hun werk (of via hun 
partner) of als vluchteling hier zijn gekomen. Zij willen graag kennis maken met de Nederlandse 
cultuur en de taal leren en melden zich om die reden aan bij het museum waarbij zij 1 of 2 vaste 
dagdelen per week in het museum werken.    
 
De waarde van vrijwilligerswerk 
Prof. Lucas Meijs van Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft een onderzoek gedaan over de 
economische waarde van vrijwilligers. De waarde per uur is volgens dit onderzoek gelijk aan de cao-
loon voor vergelijkbaar werk). Voor Het Klederdrachtmuseum betekent dit dat de economische 
waarde van onze medewerker-vrijwilligers in 2019 € 224.000,- bedroeg. Onze dank aan hen kent 
geen grenzen.  

 
8. Financiële resultaten 
 
De balans ziet er positief uit en geeft een optimistisch beeld voor de toekomst. De stichting heeft in 
het eerste jaar, uit de inkomsten vanuit bezoekers entree, de vaste kosten kunnen financieren. De 
hoogste kostenpost is de huisvesting. De stichting betaalt maandelijks een vast bedrag aan huur en 
facilitaire kosten aan de hoofdhuurder. Deze kosten zullen de komende jaren stijgen 
(huurindexering) maar de inkomsten van bezoekersaantallen zullen naar verwachting toenemen. 
Eind 2019 ontving het museum onverwacht en niet geprognotiseerd een naheffing van bijna € 
25.000, - van de verhuurder van 3 jaar lang niet gefactureerde energie kosten, indexering en rente. 
Hiervoor heeft het museum een extra lening voor afgesloten om dit te betalen. 
 
De stichting wordt financieel ondersteund door de inkomsten van de commerciële activiteiten van 
het museum die volgens de statuten en ANBI voorwaarden niet bij de stichting zijn ondergebracht.   
 
De personele kosten bestaan uit vrijwilligersvergoeding en inhuur externen voor werkzaamheden 
voor tentoonstellingen.  
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Fondsen en giften 
Het Klederdrachtmuseum ontvangt op dit moment geen structurele subsidie.  
 
Het museum heeft in 2019 in totaal € 3133,- ontvangen aan giften. 
 
Voor de tentoonstelling ‘Kotomisi’ en de Staphorst decoratie in het museumcafe heeft het 
Klederdrachtmuseum succesvol aan fondsenwerving gedaan. In 2019 is in totaal  
€ 128.500,- ontvangen aan projectsubsidies die ook bestaan uit nabetalingen van tentoonstellingen 
in 2018 en voorafbetaling voor de Kotomisi tentoonstelling. Dankzij de volgende fondsen is dit 
allemaal mogelijk gemaakt; Prins Bernhard Cultuurfonds/Joes Lemmens fonds, Mondriaanfonds, 
RCOAK, AFK, NL ambassade in Suriname, Provincie Overijssel en Dutch Culture. 
 
Het financieel jaarverslag 2019 is opgesteld door administratiekantoor BWI te Haarlem. 

 
 

9. Plannen voor 2020 
 
Tentoonstellingen 
De tentoonstelling ‘Kotomisi, de kracht van klederdracht’ loopt door tot 1 juni 2020. 
 
Het Klederdrachtmuseum wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot wat eigenlijk de betekenis 
van de Engelse titel van het museum is nl “Dutch Costume Museum”. Dit biedt veel meer 
mogelijkheden en voor een groter publiek dat ook beter past in een bredere kijk op kleding en 
kostuums en waar ook bijvoorbeeld plek is voor bijzondere verzamelingen van couturiers zoals 
bijvoorbeeld Frank Govers, Max Verheij, Fong Leng, Puck en Hans maar ook nieuwe jonge 
ontwerpers. Maar ook uniformen van bijvoorbeeld KLM, militair, verpleegsters en politie. In het 
komende kunstenplan periode heeft het museum al een paar exposities gepland waaronder KLM 
kostuums en ‘nieuwkomers’ in Amsterdam met andere culturele achtergronden. Elke expositie legt 
een relatie tussen erfgoed en kleding en “fashion” in de huidige tijd.  

Hierdoor zal op den duur de vaste collectie van klederdrachten worden teruggebracht om zodoende 
ruimte te creëren voor bovenstaande collecties en tentoonstellingen. De naamgeving van het 
museum zal daar ook op worden aangepast. 

Het museum gaat zich in 2020 inschrijven voor de 4-jaar subsidie van het Amsterdam Fonds van de 
Kunsten. Hierin zal een plan worden ingediend voor uitbreiding van het museum. 

Educatie 
Voor de voorbereiding en inrichting van de nieuwe tentoonstellingen gaat het museum de 
samenwerking verder ontwikkelen met MBO’s en HBO’s voor projectopdrachten en stageplaatsen in 
het museum. 
 
Voor de kotomisi tentoonstelling staan masterclasses Angisa stijven en vouwen op het programma. 
Deze worden goed ingeschreven door bezoekers van de Kotomisi tentoonstelling. 
 
Collectieontwikkeling en presentatie 
In 2020 is er de ambities om meer aan de inhoud van de collectie te werken en om de 
informatievoorziening en presentatie naar een hoger niveau te brengen. De bezoekers beoordelen 
de huidige presentatie als positief en geven aan dat de verhalen tijdens de tentoonstellingen het 
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meer ‘beeldend’ maken. De huidige ontwikkelingen op het gebied van multi media maken het 
mogelijk om dit op een aantrekkelijke manier te presenteren zoals bijvoorbeeld een multi media 
tafel. Hiervoor zal het museum in 2020 fondsen voor aanschrijven.  
 
 
Nawoord mei 2020 (bij publicatie jaarverslag) 
Bij de publicatie van dit jaarverslag in mei 2020 is de Covid pandemie al in volle gang en heeft het 
Coronavirus al hard om zich heen geslagen. Vanaf 12 maart 2020 is, vanwege overheidsmaatregelen, 
het museum gesloten. De culturele sector is stil gelegd, er zijn geen inkomsten meer en de toekomst 
is onzeker. De kosten voor het museum blijven doorlopen waardoor de directie en RvT zich 
genoodzaakt voelden om het museum te sluiten om zodoende geen schulden aan te gaan. De 
collectie is ondergebracht bij diverse depots van andere collega museum en voldoet hierbij aan de 
voorwaarden van de museumvereniging. Wij zijn deze musea is zeer erkentelijk voor. Stichting Het 
Klederdrachtmuseum blijft bestaan en gaat zich beraden op de toekomst, nieuwe locatie en mogelijk 
in een andere vorm.  
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