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Wethouders van de gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
3771 ER BARNEVELD
Betreft: Financiële steun voor noodzakelijke uitbreiding Pluimveemuseum.
Geachte heer/mevrouw.
Kent u eén van de aantrekkelijkste uitjes in de provincie Gelderland: Het Nederlands Pluimveemuseum
in Barneveld? Jaarlijks bezoeken zo'n 25.000 mensen, uit binnen- en buitenland, ons museum dat uniek
is in de wereld. Een mooie prestatie voor een organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt en geen
exploitatiesubsidie heeft.
Voor onze ruim 100 vrijwilligers, allen tussen de 50 en 80+, is het werken in het museum belangrijk voor
de sociale contacten en leefbaarheid.
In het Pluimveemuseum is altijd iets te doen, mede door de levende have en door de wisselende
tentoonstellingen. En die sterke punten willen we graag accentueren. Dat is ook nodig om ons museum
innovatief en attractief te laten blijven.
In 1983 is de "Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij" opgericht en vanaf 1999 zitten
we op de huidige locatie, waar we inmiddels ruimtegebrek hebben.
Wij hebben daarom ook ambitieuze plannen die wij graag werkelijkheid willen laten worden: een
uitbreiding met twee hallen. Totale kosten 1.2 miljoen euro. Voor specificatie, zie bijgevoegde flyer.
•
Een hal voor de twintig Oudhollandse hoenderrassen. Sinds oktober 2016 is ons museum het
gehele jaar geopend. Om in de winter ook een volwaardig museum te kunnen zijn, is een
vorstvrije hal vereist. De kippen krijgen een wintergarden.
•

Een klimatologisch geschikte hal voor onze kunstcollecties en ons uitgebreide archief /
bibliotheek.
In 2016 hebben wij de unieke en waardevolle kunstcollectie van de heer van Wulfften Palthe
aangekocht. Dit soort kunstcollecties kunnen alléén bewaard en tentoongesteld worden in een
klimatologisch geschikte hal.

De uitbreiding van het museum met twee nieuwe hallen, van elk 517 m2, zien wij als een noodzaak
voor het voortbestaan van ons museum. De kosten van de uitbreiding kunnen we helaas niet alleen uit
de exploitatie opbrengen. Daarom zoeken wij financiële steun bij onze gemeente, de provincie
Gelderland, het rijk en bij relevante bedrijven en organisaties.
Bij deze brief is een flyer gevoegd met daarin onze visie voor de toekomst van ons museum en de
benodigde investeringsplannen. Voor een compleet beeld is ook onze brochure 2017 bijgevoegd.
Wij zijn graag bereid deze aanvraag mondeling toe te lichten
Met vriendelijke groet,
O. Flooriji
Voorzfttef stichting Nederlands Pluimveemuseum
IBAN:NL15RABO 3496 6892 50 t n.v Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Nieuwbouw
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Nederlands iPluimveemuseum

EEF LUCHT AAN HET
PL UIM VEEM USEU

Een bijzondere plek met uitgebreide
kennis over de geschiedenis
en de toekomst van de
Nederlandse Pluimveesector
in al haar facetten

Over ons museum
Een levendig museum: verfrissend,
altijd verrassend voor jong en oud
Een interessant beeld over de ontwikkeling
van de pluimveesector vroeger en nu in
nauwe samenwerking met de sector, die
een belangrijke bijdrage levert aan de
economie
Een hoendertuin met 20 Oudhollandse kippenrassen en kuikens
Speelse educatie met speurbrieven, kinderkippenclub, leskoffers
voor scholen en rondleidingen
Sponsorarrangementen, vergaderruimten, gratis parkeren
Ruim 100 enthousiaste, allround en positief ingestelde vrijwilligers
Tevreden publiek over de veelzijdigheid aan bijzondere informatie,
de afwisseling en
de gastvrijheid!
ONTWERPPL
NEDERLANDSPLUIM'

Financiële wensen
Casco bouwkosten twee hallen

Totale bouwkosten

€ 550.000
€ 527.000
€ 95.000
€ 1.172.000

Aangevraagde bijdrage:
provincie Gelderland
gemeente Barneveld

€ 400.000
€ 200.000

Inrichtingskosten
Zonnepanelen

Via werving van sponsoren,
subsidies en giften
Lening bij de bank
Uit eigen middelen
Bijdrage inzet vrijwilligers
Totale baten

€ 297.000
€ 100.000
€ 75.000
€ 100.000
€1.172.000
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Onze visie
Een vraagbaak en wetenschappelijke
ontmoetingsruimte zijn voor de gehele pluimveesector
Uniek zijn en blijven in de wereld
Ons bestaansrecht borgen voor de toekomst
Bouw van een klimatologische geschikte expositie ruimte.
Om onze kunst veilig te kunnen exposeren en ons archief
verantwoord op te slaan.
Bouw van een winterhuisvesting
voor de verschillende Hollandse kippenrassen.
Om de bezoekers ook in de winter van het levend erfgoed
(Oud Hollandse Rassen) te laten genieten.

Waarom ons sponsoren
M UITBREIDING
'EEMUSEUM 2017 - 2018

De kosten van de uitbreiding kunnen we helaas niet
alleen uit de exploitatie opbrengen. Daarom zoeken
wij financiële steun.
Wilt u ons steunen?
- Informeer naar ons uitgebreide sponsorpakket.
- Individuele afspraken kunnen gemaakt worden.
Het Nederlands Pluimveemuseum is een geregistreerd
museum en een Culturele ANBI instelling (Culturele
Algemeen Nut Beogende Instelling).
Voor giften aan culturele ANBI's geldt een extra
giftenaftrek:
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken
in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI

Culturele Algemeen Ntn
Beogende Instelling

Particulieren mogen in de aangifte inkomsten-belasting
1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
De naam van de sponsoren worden bij de nieuwe
expositieruimten vermeld.

Comité van aanbeveling
De heer J.T. Wolleswinkel,
voorzitter (DPC) Dutch Poultry Centre
De heer P.C.M. Simons,
voorzitter Stichting Bevordering Pluimvee Wetenschappen
en ambassadeur van (DPC) Dutch Poultry Centre
De heer G.J. Oplaat,
voorzitter van Nepluvi
De heer G.W. Tijmensen,
voormalig wethouder gemeente Barneveld
Onze actie wordt in een aanbevelingsbrief van harte aanbevolen
door:
Annie Schreijer - Pierik
(CDA/EVP-Fractie)
Lid van het Europees Parlement
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Contactinformatie
;derlands/Plui
Nederlands/
Plui m veemuseum
Hessenweg 2a, 3771 RB Barneveld
De heer C. Floorijp, voorzitter
Telefoon: 0342 417400 en 06 53932754
Email:
Vragen over nieuwbouw: nieuwbouwpluimveemuseum@gmail.com
Pluimveemuseum: info@pluimveemuseum.nl
Internet: www.pluimveemuseum.nl
I BAN:

N L 15 RABO 3496 6892 50

tnv: St. Ned. Museum voor de Pluimveehouderij Nieuwbouw

Nederlands
'luimveemuseum
N E V E L D

koie l/iaf doem
WWW.PLUIMVEEMUSEUM.
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PLUIMVEEMUSEUM:
EEN VERRASSENDE
ONTDEKKING!
In Barneveld, het centrum van de Nederlandse
pluimveehouderij, staat het Nederlands Pluimveemuseum. Hier ontdekt u de verrassende geschiedenis
van de kip en het ei. In het ruim opgezette museum
vertelt een uitgebreide collectie museumstukken
alles over de ontwikkeling van de Nederlandse
pluimveehouderij.
Het Pluimveemuseum is leuk en leerzaam voor bezoekers
van alle leeftijden. In ons museum maakt u een reis door
de tijd. Het laat de boeiende ontwikkeling zien vanaf
de kleinschalige pluimveehouderij t o t de moderne,
diervriendelijke bedrijven van nu.
WAT EEN LIEVE KUIKENTJES
In het museum worden dagelijks eieren uitgebroed in een
oude, nog g o e d werkende, broedmachine. U kunt met
eigen ogen zien hoe een kuiken zich uit het ei worstelt.
De kuikentjes mogen bij ons vastgehouden en geknuffeld
worden. Vooral voor de kinderen is dit een onvergetelijke
gebeurtenis.
MET EIEREN NAAR DE MARKT
In het Pluimveemuseum wordt ruim aandacht geschonken
aan de vroegere kippen- en eierenmarkt in Barneveld.
De aangevoerde eieren werden eerst gesorteerd op
gewicht. Meerdere oude sorteermachines zijn bij ons
te zien. Regelmatig wordt gedemonstreerd hoe ze
werken. Ook wordt g e t o o n d hoe vroeger de eieren op de
markt verkocht werden. In de filmhoek kunt u kiezen uit
verschillende korte films over de pluimveehouderij. Voor
velen een feest van herkenning. De opfok van kuikens t o t
legkippen mag in het museum natuurlijk niet ontbreken.
De kunstmoeders en koloniehokjes laten zien hoe dat
vroeger gedaan werd.
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JAARPROGRAMMA 2017
WISSELCOLLECTIE VAN WULFFTEN PALTHE
3 JANUARI - 30 DECEMBER
In hal 4 w o r d t een deel van de unieke, recent verworven
collectie van Van Wulfften Palthe g e t o o n d . Het thema
van de tentoonstelling w o r d t in de loop van 2017
vernieuwd.
WISSELEXPOSITIE RECLAME
JANUARI - FEBRUARI
De geschiedenis van 60 jaar collectieve reclame voor
kip en ei krijgt in deze maanden alle aandacht. Wie kent
niet de slogans "Breek de dag, tik 'n e i t j e " of "Kip. 't
Meest veelzijdige stukje vlees". De expositie laat tevens
zien hoe ons eetpatroon op het gebied van kip en ei
zich in de die periode ontwikkeld heeft.
WISSELEXPOSITIE KIPPENLIJN
MAART - DECEMBER
D e l i u i d i g e Valleilijn w e r d in 1902/1903 aangelegd.
Oorspronkelijk liep de lijn van Ede naar Nijkerk en
vanaf 1937 van Ede naar Amersfoort. De spoorlijn
kreeg de naam Kippenlijn vanwege de vele transporten
van eieren en kippen bestemd voor de g r o t e steden
o f voor de export. Door middel van o.a. oude foto's,
tekeningen, documenten en modeltreinen geeft
de expositie een boeiend beeld van de functie en
betekenis van de Kippenlijn.
WISSELEXPOSITIE KOFFIEKAMER
EEN HUIS VOL HAANTJES, JANUAR
Hier hangen prachtige
schilderijen van de Friese
kippen- en vooral hanenschilder
Loek Ouwendijk. Allemaal
olieverfschilderijen o p linnen
leder haan en hen heeft z'n
eigen karaktervolle uitdrukking
De schilderijen zijn t e k o o p !

VERGEET DE MUSEUMWINKEL NIET
Onze uitgebreide museumwinkel heeft een groot
assortiment originele souvenirs en andere artikelen, die
allemaal de kip of het ei als thema hebben. Ook vindt u er
een ruime selectie boeken met informatie over kippen en
eieren. Onze medewerkers helpen u graag bij het vinden
van een verrassend cadeautje of aandenken.
OOK GAAF VOOR DE JONGE BEZOEKERS
Een museum saai voor kinderen?
Het Pluimveemuseum niet! Hier kan de j e u g d
interactief bezig zijn en aan de hand van
een boeiende speurbrief het museum en
de hoendertuin verkennen. Kuukel is de gids
bij de vragen in de speurbrief.
De kleine bezoekers zullen zich graag uitleven
op de speeltoestellen in de leuke speeltuin
naast de hoendertuin.
A A N PARKEERGELEGENHEID GEEN GEBREK
Het Pluimveemuseum heeft een gratis, zeer ruim
opgezet parkeerterrein. Ook bussen kunnen hier
gemakkelijk een parkeerplek vinden.
Het museum en de hoendertuin zijn prima toegankelijk
voor rolstoelgebruikers. Er staan er zelfs een paar gratis
ter beschikking.
Het Pluimveemuseum draait uitsluitend op vrijwilligers.
Een team uit de meer dan 100 vrijwilligers staat dagelijks
voor u klaar om u een onvergetelijk uitje te bezorgen.

Bijzondere cartoons van
de Russische cartoonist

Sergey Cherepanov

Vanaf 3 maart 2017
te zien in het:

Nederlands
Pluimveemuseum
Hessenweg 2a, 3771 RB Barneveld
www.pluimveemuseum.nl

Bezoek vanaf 3 maart 2017
het Nederlands Pluimveemuseum
en bewonder de unieke selectie
kippencartoons
van de Russische
pluimveewetenschapper

DR. Sergey Cherepanov

Sergey Cherepanov is niet alleen een
pluimveespecialist, hij is ook een
bekend cartoonist en actief lid van de
St. Petersburg Cartoon Club.
Hij maakt zijn tekeningen zowel in
zwartwit als in kleur. Met zijn cartoons
heeft hij al verschillende internationale
prijzen gewonnen.

Een bijzondere expositie,
een bezoek meer dan waard!

DE EIERVEILING MAG U NIET MISSEN
Een bezoek aan ons museum is niet compleet als u niet
heeft deelgenomen aan een veiling in ons veilinglokaal
met een interieur uit ± 1930 en een authentieke veilingklok. Koop een doosje kakelverse eieren o f e e n leuk
aandenken door met een druk op de knop de veilingklok
op het juiste moment stil te zetten.
BEZOEK ONZE HOENDERTUIN
Hier laten meer dan 20 Oudhollandse kippenrassen zich van
hun mooiste kant zien. Ontdek de prachtige bevedering
en kleuren van de verschillende rassen. Van Barnevelder
tot Sabelpoot, van Assendelfter t o t Kraaikop en van Lakenvelder tot Welsumer. De hoendertuin is vanwege de te
verwachten weersomstandigheden gesloten in de maanden januari, februari, november en december. In plaats
daarvan kunt u in die periode genieten van een gratis
kopje koffie/thee of een glaasje fris in onze koffiekamer.
GENIETEN IN DE KOFFIEKAMER
Wat is er gezelliger dan na het bezoek aan het museum
even na te praten in de koffiekamer, uiteraard onder het
genot van uw kopje koffie/thee of het glaasje fris. Neem er
een lekkere koek bij of probeer de heerlijke Barneveldse
sprits. Voor wie meer trek heeft, is er kippensoep of een
tosti. Hier kunt u ook genieten van de expositie "Een
huis vol haantjes" van de Friese kippenschilder Loek
Ouwendijk. Kunst met een k(n)ipoog!

HIER VINDT U HET
NEDERLANDS PLUIMVEEMUSEUM
Hessenweg 2a, 3771 RB Barneveld.
Telefoon : (0342) 400 073
Internet : www.pluimveemuseum.nl
E-mail
: info@pluimveemuseum.nl
Gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer:
loopafstand (700 m) van station Barneveld Zuid

•

Het museum is in 2017 geopend van 3 januari t/m 30 december, dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. Ook open
op 2 Paasdag en 2 Pinksterdag en op de maandagen in de
landelijk aangegeven schoolvakanties. Het museum is niet
toegankelijk voor honden, met uitzondering van hulphonden.
e

e

TARIEVEN 2017:
Volwassenen € 6,00 p.p. / Kinderen van 2 t/m 11 jaar € 3,00 p.p.
Korting voor groepen vanaf 20 personen.
Volg de
ANWB
bewegwijzering,
u vindt
ons hier:
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Sponsor:
Barneveld
centrum

JE VOELT JE K I P L E K K E R
IN ONS MOOIE
CENTRUM!
'J

WWW.BARNEVELDCENTRUM.NL

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon
14 0342
Fax
(0342) 495 376
E-mail
info@barneveld.nl
Internet
www.barneveld.nl

Nederlands Pluimveemuseum
t.a.v. de heer C. Floorijp
Hessenweg 2a
3771 RB BARNEVELD

Geachte heer Floorijp,
Datum:

31 oktober 2017
Ons kenmerk

Uw brief van:
4 september 2017
Afdeling:
Bestuur & Dienstverlening
Behandeld door:
Gerrie van Roekel
Doorkiesnummer:
(0342) 495 299
Onderwerp:
behandelbericht

Op 28 oktober 2017 is uw verzoek ontvangen om financiële steun voor noodzakelijke
uitbreiding van het Pluimveemuseum. De brief is ingeschreven onder nr. 1060504.
Uw brief is mede gericht aan de gemeenteraad en staat op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 8 november 2017.
Deze lijst van ingekomen stukken wordt op de website van de gemeente geplaatst. Ook
uw brief wordt integraal op de website van de gemeente geplaatst.
De inhoud van uw brief gaat over het dagelijks bestuur van de gemeente; dit wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en wethouders. Daarom heb ik voorgesteld dat het college uw brief zal behandelen en beantwoorden.
Een afschrift van de brief heb ik alvast naar de behandelende afdeling gezonden om
een concept-antwoord voor te bereiden. Na de raadsvergadering krijgt u van het college
van burgemeester en wethouders antwoord op uw brief. Deze antwoordbrief gaat ook
ter kennisname naar de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad niet besluit zoals voorgesteld, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk
bericht.
Ik ga ervan uit dat deze informatie voor u voldoende is. Als u nog vragen heeft kunt u
contact met mij opnemen, telefoon (0342) 495 299.

Met vriendelijke groet,
De raadsgriffier,
H.F.B. van Steden,

namens deze,
Gerrie van Roekel
Afdeling Bestuur & Dienstverlening.

