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Het museum 
Ook dit jaar hebben de Covid-19 maatregelen hun stempel gedrukt op het 
Stadsmuseum. Maar er gebeurde ook iets heel bijzonders. 
Medio van het jaar kreeg het museum een topstuk in handen met het ‘Gezicht op 
Rhenen vanuit het zuidwesten’, in 1649 geschilderd door Jan van Goyen. Met de 
eigenaren kon de afspraak worden gemaakt dat het in bruikleen mocht worden 
gehouden tot en met einde 2022, terwijl het museum bovendien de kans werd 
geboden het in eigendom te verwerven. 
Vanaf dat moment werd en wordt alles in het werk gesteld dat doel te bereiken. 
 
Vrijwilligers 
Momenteel zijn er 35 vrijwilligers, die werken in gespecialiseerde teams, zoals 
inrichting exposities, onderhoud gebouw en tuin, beheer en behoud van de collectie 
en de ontvangst van gasten.  
Maar vrijwilligers blijven welkom.  
Voor informatie en een afspraak kunt u terecht op info@stadsmuseumrhenen.nl . 
 
Aanwinsten van onze stichting 
In 2021 zijn er geen aanwinsten verworven. 
 
Exposities in 2021 
 
Verlengd t/m 16 oktober 2021 De Rijnpoort 
Vanaf 13 november Gezicht op Rhenen vanuit het zuidwesten, 
   Jan van Goyen, 1649 
 
Website 
De stichting beschikt over een website www.behouderfgoedrhenen.nl, met 
informatie. Daarop zijn alle voorwerpen en kunstwerken, die door de stichting sinds 
haar oprichting in 1987 opgenomen. Van het overgrote deel van onze collectie is een 
foto beschikbaar en een korte omschrijving. 
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Via de aanduiding aanwinsten op de homepage krijgt u toegang tot het overzicht. 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in 2021 niet gewijzigd. 
 
Beleidsplan 
Het bestuur heeft een (beperkt) beleidsplan opgesteld (en op de website 
gepubliceerd) ter verkrijging van de culturele ANBI-status. Deze is door de 
Belastingdienst verleend met ingang van 20 juli 2020. 
 
Verzending 
Zoals in eerdere verslagen werd geschreven beschikt uw secretaris al over een 
aantal e-mailadressen van vrienden-donateurs. De ‘postvrienden’ worden bij deze 
(opnieuw) opgeroepen hun e-mailadres ter beschikking te stellen. Ook op onze 
stichting is wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. U 
kunt ervan verzekerd zijn dat de bepalingen van de wet worden nageleefd. 
 
Uw donatie 
Met uw hulp kunnen wij het Stadsmuseum Rhenen helpen met het verzamelen van 
erfgoed waarin het museum geïnteresseerd is. Normaal vragen wij een donatie van  
€ 20,00, maar in dit voor het museum bijzondere jaar willen wij u graag aansporen 
het museum een extra steuntje in de rug geven. 
Wij willen zo de donatie-opbrengst 2022 geheel ten goede laten komen aan de 
fondsenwerving voor de aankoop van de Van Goyen. In ieder geval zal de 
toezegging van onze stichting € 1.000,00 bedragen. De toezegging zal worden 
omgezet in een bijdrage als de financiering rondkomt. 
 
Uw donatie voor 2021 zien wij graag tegemoet op bankrekeningnummer  
NL12 INGB 0000 4613 30 t.n.v. Stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen. 
 
Rhenen, mei 2022. 
 
Mede namens het bestuur,  
 
Kees Waiboer, secretaris  waiboer@gmail.com 
 
 
Begin februari 2022 ontvingen wij het droeve bericht dat ons bestuurslid-voorzitter 
mevrouw Lidy Bultje – van Dillen is overleden. Zij was actief in de stichting sinds de 
jaren ’90. 
Inmiddels is in de vacature voorzien door benoeming van mevrouw Ellen Vlak – 
Derksen tot voorzitter a.i. Voorts is ook de heer Jan Maarten Doorman tot 
bestuurslid benoemd. 
 
Aankondiging 
Het bestuur organiseert een vriendenmiddag in het Stadsmuseum op woensdag 22 
juni 2022. 
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