
ANBI-informatie Kijk & Luistermuseum  

 
Naam:  

Stichting Kijk & Luistermuseum  
 
RSIN:  

805031054 
 

Contactgegevens:  
Postadres: Kerkstraat 1, 6721 VA Bennekom 
Telefoon: 0318-414629 

Fax: 0318-542433 
E-mailadres: info@kijkenluistermuseum.nl 

Website: www.kijkenluistermuseum.nl 
 
Bestuurssamenstelling:          

- de heer J. van Kroonenburg, voorzitter 
- de heer W.C.L. van Kalleveen, secretaris 

- de heer W. Deiters, penningmeester 
- de heer J. van Raan, lid 

- de heer J. Roodzant, lid, vertegenwoordiger HVOB 
 
Beleidsplan: 

Het museum streeft naar realisatie van haar doelstellingen door: 
a. het behoud, beheer en vorming van een algemene historische collectie van 

mechanische muziekinstrumenten;   
b. het behoud, beheer en vorming van een gespecialiseerde collectie m.b.t. 

streekhistorische kenmerken; 

c. behoud, en beheer van pand, interieur en binnenklimaat door 
bouwtechnische aanpassing; 

d. het museum bekendheid te geven bij een breed publiek door 
publiciteit,  waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne communicatie-
hulpmiddelen als Internet, sociale media; 

e. onderzoek naar volledigheid en originaliteit van de collecties.  
 

Het beleidsplan beoogt de continuïteit van het museum te waarborgen. Er wordt 
naar gestreefd om de concrete uitwerking van de aangepaste beleidslijnen in de 
komende jaren vooral tot uiting te laten komen in: 

a. verdere versterking van de lokale verankering; 
b. toename van het aantal bezoekers uit Ede en directe omgeving; 

c. toename van het aantal jongere bezoekers; 
d. faciliteren van het werk van de Historische Vereniging Oud-Bennekom; 
e. handhaving van de kwaliteit  van de wisselexposities; 

f. vergroten van de diversiteit van de te exposeren items in het Kijkgedeelte 
van het museum; 

g. instandhouding van de museumregistratie; 
h. het voortdurend zoeken naar alternatieve inkomensbronnen en het zorg 

dragen voor een passende exploitatie. 

 
 

 
 

mailto:info@kijkenluistermuseum.nl
http://www.kijkenluistermuseum.nl/


Beloningsbeleid: 

Het museum draait geheel op vrijwilligers zulks met uitzondering van één via de 
Werkkracht ingehuurde medewerker. 

Zowel het bestuur, de staf als de overige medewerkers zetten zich belangeloos in 
voor het museum. 
Het museum heeft geen regeling voor vrijwilligersvergoedingen. 

 
Doelstelling: 

De Stichting Kijk & Luistermuseum heeft als statutair doel: 
a. het beheer en de exploitatie van het Kijk & Luistermuseum te Bennekom; 
b. het tentoonstellen van de bij de stichting in beheer of in eigendom zijnde 

collecties en voorwerpen, 
c. en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. 

 

De Stichting Kijk & Luistermuseum tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door: 

a. het beheren en tentoonstellen van de bij de stichting in eigendom of in 
beheer zijnde collecties en voorwerpen, waaronder de collectie 

mechanische muziekinstrumenten en de collectie van de vereniging: 
Historische Vereniging Oud Bennekom, gevestigd te Bennekom; 

b. het organiseren van (wissel)tentoonstellingen en exposities; 

c. het catalogiseren en rubriceren en publiceren van de bij de stichting in 
eigendom of in beheer zijnde voorwerpen; 

d. het in eigendom verkrijgen en beheren van een voor het bereiken van de 
doelstelling noodzakelijk gebouw of gebouwen, thans zijnde het gebouw 
aan de Kerkstraat 1 te Bennekom. 

 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

- de vaste tentoonstelling van de algemene historische collectie van 

mechanische muziekinstrumenten en de gespecialiseerde collectie m.b.t. 
streekhistorische kenmerken; 

- de wisseltentoonstellingen,  
- deelname aan het Museum Overleg Ede, de Vlegeldag, Open 

Monumentendag, Dickensmarkt en andere activiteiten in Bennekom en de 

gemeente Ede 
 

Het meest recente jaarverslag en jaarrekening vindt u in de andere geplaatste 
documenten. 
  


