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JAARVERSLAG 2021
INLEIDING

2021 stond in het teken van doorstarten. Hiermee is in 2020 een begin gemaakt en in 2021 is verder
gebouwd aan de nieuwe visie en nieuwe organisatie. Door in bepaalde periodes -al dan niet
gedwongen- de deuren te sluiten, ontstond er tijd en ruimte om aan onze deze nieuwe visie en
organisatie te werken op het gebied van landschap, museale kwaliteit, beleefprogramma en
educatieve activiteiten. Bovendien was er gelegenheid om ons verhaal te verscherpen en goed te
vertellen aan de buitenwereld. Als gevolg hiervan kunnen we zeggen dat we op koers liggen.
2021 was helaas ook het tweede achtereenvolgende jaar waarin de pandemie het dagelijks leven
domineerde. Covid was ook voor Museumpark Orientalis de permanente onzekerheid waartoe we
ons moesten verhouden.
Een lockdown vanaf 14 december 2020 bleek uiteindelijk na vijf verlengingen te duren tot 5 juni
2021. Er waren enkele aanpassingen in die eerste vijf maanden maar niet zodanig dat het
Museumpark opengesteld kon worden.
Dan kon wel begin juni 2021. Museumpark Orientalis opende op 9 juni, na 5 maanden sluiting. De
gecancelde groepsbezoeken poogden we weer in te plannen, nadat we in die eerste vijf maanden
wel enkele bezoekersgroepen hadden ontvangen. Ook een beperkt aantal educatieve activiteiten
vond doorgang. Actief zijn en in beeld blijven vonden we belangrijk. De bezoekersaantallen bleven
helaas beperkt. De onderwijsinstellingen moesten noodzakelijkerwijs hun aandacht op andere zaken
richten.
Het programma in het Binnenmuseum startte op 9 juni met twee exposities. In de periode tot medio
september was er veel aanloop. We besteedden de herfsttijd aan een goede voorbereiding van ons
klassieke Feest van Licht. We verbeterden de programmering ten opzichte van 2020. Er was veel
vertrouwen, maar naarmate de openingsdatum naderde en het Omicron virus de kop opstak werden
we pessimistischer. Helaas waren de kosten toen al gemaakt. Op 16 december, na één dag Feest van
Licht, moesten we het museumpark sluiten vanwege de algehele landelijke lockdown. In plaats van
bij de pakken neer te zitten na wéér een jaar zonder Feest van Licht, besloten we tot een alternatief:
een gratis openstelling van het park terwijl het museale erfgoed gesloten bleef. De inmiddels
vermaarde expositie van kerststallen die voortvarend was geregisseerd met wederom nieuwe
opstellingen en inzichten was niet te zien, activiteiten werden afgelast. Maar we konden tenminste
nog het licht met onze bezoekers blijven delen.
De resultaten zijn overeenkomstig. Het totaal aantal bezoekers bedroeg 11.473 tegen 20.350 in
2020. Tijdens het Feest van Licht met de gratis openstelling ontvingen we 25.000 bezoekers in drie
weken. Dat resulteerde in een totaal bijdrage ( donaties en parkeergelden) van 35.000 euro. Het
verlies over 2021 komt overeen met dat van 2020 en bedraagt 16.000 euro.
We hebben niet stilgezeten tijdens de sluiting vanwege de pandemie. We hebben gewerkt aan de
voorbereidingen voor implementatie van het Toekomstplan ‘Cultuurpark Heilig Land’, zoals gestart in
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2020. Qua interne en externe organisatie hebben we follow up gegeven. In 2021 hebben we de
landschappelijke kwaliteit verbeterd. Haalbaarheidsstudies zijn (gedeeltelijk) afgerond, diverse
projecten zijn gerealiseerd waaronder de aanleg van een nieuw wandelpad, ‘het stiltepad’ en de
verbouwing van het Binnenmuseum.
De interne organisatie is doorontwikkeld, de contacten met de externe stakeholders zijn versterkt, de
gemeenteraad van Berg en Dal was medio maart positief over de vernieuwde aanpak van routekaart
en geleidelijk tempo. Het overleg met de dorpsbewoners is positief. Doelstellingsintegratie van de
drie betrokken nevenstichtingen is gerealiseerd en de bijbehorende gewijzigde governancestructuur
is in een statutenwijziging vastgelegd en door de Raad van Toezicht geaccordeerd.

Er is een begin gemaakt met de fondsenwerving met een haalbaarheidsstudie. Met de vereniging
Vrienden van Orientalis is afgesproken dat de stichting Museumpark Orientalis de doelstellingen en
activiteiten van de vereniging overneemt. Toekomstige vrienden verbinden zich dan direct met de
stichting. De vereniging zal liquideren, naar verwachting in de ALV van april/mei 2022. Een voorpeiling in de ALV van 2021 kende een positief resultaat op dit voorgenomen besluit.
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ALGEMEEN

De bezoekersaantallen in 2021 zijn vergelijkbaar met die van 2020. Feest van Licht vormt hierop een
uitzondering. In 2021 ontvingen we 11.473. De toeloop van 25.000 mensen die het park als
wandelaar bezochten toen een deel van het park vrij toegankelijk was opengesteld tijdens het Feest
van Licht is hier niet bij opgenomen.
Onze klassieke doelgroep met een wat oudere leeftijd is wederom terughoudend gebleken om erop
uit te gaan in dit pandemisch jaar. De stroom van scholieren stopte, ook dit jaar. Hadden we er in
2019 nog 7000 scholieren (VO en PO), in 20220 en 2021 was dat teruggelopen naar ongeveer 15%
van dit totaal.
De horecagelegenheid Dromedaris functioneerde goed met inzet van de horecaondernemer die
tijdens de beleefweken de zaak permanent draait. De formule werpt zijn vruchten af, ook financieel.
In de herfst van dit jaar hebben we besloten om deze horecavoorziening te verplaatsen naar het
Binnenmuseum, mede met het oog op toekomstig gebruik van deze locatie als entreegebouw. We
hebben echter geen ervaring kunnen opdoen met deze wijziging gezien de sluiting van het
Binnenmuseum in de lockdown periode die op 16 december aanving.

Klusdag met vrijwilligers bij Beth Juda, het Joodse dorp
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Het groenonderhoud en groenbeheer van het landschapspark is gestaag gevorderd. Het historisch
landschapsplan is geactualiseerd. Het is een uitstekende basis voor de beoogde inrichting, de na te
streven beeldkwaliteit, aanplant, verzorging, ontwikkeling en beheer van de bomen en het bos, de
planten, de heesters, de opstanden en de padenstructuur. Een kwaliteitsteam
landschapsontwikkeling begeleidt de acties.Ten aanzien van de gebiedsexploitatie zijn we in
doorlopend gesprek met de omwonenden. De gemeenteraad van Berg & Dal stellen het goede
overleg met de omwonenden weliswaar als voorwaarde voor hun medewerking aan het
Toekomstplan. Desalniettemin zijn wij blij met het goede overleg omdat we streven naar
meerwaarde van het museumpark voor het dorp, de dorpsbewoners en de direct omwonenden. Zo is
er namelijk ook sprake van lokale maatschappelijke meerwaarde.
Het Binnenmuseum werd getransformeerd tot kantoorruimte, een horecafaciliteit en kreeg een
daglichttoetreding aan de achterzijde om de beleving van de koepel te versterken. Een fraai
resultaat. Het huidig kantoor van Stella Matutina wordt ontruimd en voor verhuur aangeboden. De
medewerkers verhuizen begin 2022 naar hun plek in het Binnenmuseum. Een geheel nieuw
wandelpad is aangelegd om de bezoeker ook van enige afstand het bijzonder ensemble van de
rijksmonumenten te kunnen laten ervaren. Het draagt de naam ‘stiltepad’. (Tijdens het Feest van
Licht dopen we deze om tot ‘donkerpad’).

Het ‘Binnenmuseum,’ ofwel de Heilig Hart Basiliek

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat met de komst van de gebiedsontwikkeling en de
inrichting van een groen team - zowel professioneel als vrijwilligers - de landschappelijke inrichting
een boost heeft gekregen.
Naast het Binnenmuseum hebben diverse andere gebouwen in het park weer aandacht gekregen in
een doorlopende activiteit volgens de meerjaren onderhoudsbegroting die we met een SIM-subsidie
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uitvoeren en in nauwe samenwerking met de nevenstichting HLS, de eigenaar van de gebouwen. Met
het aantrekken van een lening van het Restauratiefonds schiepen we meer ruimte voor renovatie van
het erfgoed. Ten aanzien van het Toekomstplan werd vastgesteld dat transformatie van gebouwen
naar B&B-eenheden momenteel een te grote investering vraagt.
Het collectiebeheer kreeg een impuls met de komst van een jong talent collectiebeheer. Zij brengt de
collectie in beeld en professionaliseert het beheer ervan. De programmaontwikkeling continueert. Er
was een geheel nieuwe expositie door een externe curator, maar we poetsten ook een van onze
juwelen met de tentoonstelling 100 jaar Heilig Land Stichting.
De toekenning van de Romeinse Limes als Unesco Werelderfgoed hebben wij met veel blijdschap
ontvangen. Chapeau voor allen die hieraan hebben bijgedragen. Dit historisch gegeven vierden we
met de nodige uitingen in het park en digitaal op onze media. Het zal zeker bijdragen aan nadere
positionering van het Romeinse aquaduct dat op ons terrein is gelegen en de Romeinse straat in zijn
geheel.
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ORIENTALIS EN HET PROGRAMMA
Beleefprogramma’s
We zien Museumpark Orientalis als decor – zowel fysiek als publicitair – voor programma’s over
levensbeschouwing en bezinning. Het decor vertelt het verhaal, het experience-programma laadt het
verhaal. De vernieuwde werkwijze in de exploitatie van het museumpark is in 2020 ingezet en heeft
dit jaar vervolg gekregen. Externe organisaties worden uitgenodigd om op basis van thema’s
publieksprogramma’s aan te bieden. Tijdens de pandemie was de evenementenbranche gericht op
verwachtingsvolle voorbereiding om uitgestelde programma’s te kunnen uitvoeren, wat niet bleek te
kunnen en men herhaaldelijk op vergoedingen en subsidies was aangewezen. Vanaf het moment dat
evenementen weer zijn toegestaan verwachten we dat de branche de uitgestelde programma’s zal
gaan inhalen en zal kampen met materiaal- en personeelstekort. Wij voorzien krapte in brede zin op
deze markt en kiezen vooralsnog voor uitvoering van beleefprogramma’s in eigen beheer.
Door de pandemie konden we pas begin juni de poorten openen. We toonden toen een expositie
over de geschiedenis van het park en de Rooms-Katholieke stichters: een passende tentoonstelling
gezien de bijzondere levensloop van het park met alle ups en downs die er waren.
Naast deze expositie hadden we een eigentijdse invulling van het paasthema met een verhaal over
wederopbouw en hoop na lijden. Deze invulling is gerealiseerd in samenwerking met een externe
organisatie . Experience werd gevonden in een lezingen-middag over internationale vriendschap en
hulpverlening bij Wederopbouw. De bijeenkomst vond plaats in de Cenakelkerk met het vanwege
Covid toegestane aantal van maximaal 35 bezoekers, maar werd gelivestreamd. Deelnemers van de
bijeenkomst en de streaming waren nationaal en internationaal. De expositie werd onder meer
bezocht door 90 militairen van de 82e Airborne Division. Aan hen werd een passend programma
aangeboden over vriendschap, aandacht en hulp.
De Romeinse Zomer werd opgeluisterd met goed bezochte kinderprogramma’s rondom andere
culturen, andere levensgewoonten en andere omgevingen. De presentatie van oude ambachten –
een klassieker – was ook dit jaar favoriet bij veel bezoekers.
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Kinderen spelen in de Romeinse straat

Het Feest van Licht hebben we eveneens in eigen beheer uitgevoerd met inschakeling van
deskundige professionals. Het evenement is doorontwikkeld en als experience-programma
kwalitatief verbeterd. De beleving van de kerststallenexpositie, die helaas gesloten bleef vanwege de
lockdown, werd dit jaar versterkt door de uitleen van bijzondere kerststallen uit onze collectie aan
lokale en regionale horecaondernemers voor plaatsing in hun zaak. Deze samenwerking is goed
bevallen is en we zullen deze volgend jaar zeker herhalen. Vanwege diezelfde lockdown waren de
meeste deelnemende horecagelegenheden gesloten of beperkt geopend. Daardoor hebben (te)
weinig mensen de kerststallen kunnen bekijken. Dit terwijl de eerste reacties juist zeer positie waren.
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Bovendien past deze samenwerking binnen de gedachte dat we als Museumpark meer naar buiten
moeten treden om zichtbaar te zijn en om ons verhaal te vertellen.

Educatieve activiteiten
De gangbare en inmiddels klassieke bezoeken van scholen kwamen moeizaam op gang. Aan het eind
van 2021 hebben we een aantal contacten met regionale en ook Duitse scholen weer geïntensiveerd

Het Arabisch dorp tijdens het Feest van Licht

om deze stroom bezoekers in 2022 weer op gang te krijgen.
De visie van ‘museumpark als decor’ voor programma’s over levensbeschouwing is uiteraard ook
gericht op andere onderwijsorganisaties die professionals opleiden. Dat doen we al langer; namelijk
in samenwerking met het Ministerie van Defensie. Dit jaar heeft een tweede organisatie vanuit het
ministerie van defensie zich gemeld om hun jaarlijks onderwijsprogramma in het kader van omgaan
met andere culturen in ons park uit te voeren.
We streven ernaar dat meer organisaties ons weten te vinden voor uitvoer van educatieve
activiteiten in de sfeer van aanschouwelijk onderwijs. Met VO Campus + is een intentieovereenkomst
dienaangaande gesloten. Met de OMO-organisatie en de landelijke organisatie voor antroposofisch
onderwijs zijn we in gesprek. Met ROC Rijk van Nijmegen is het initiatief opgepakt om een deel van
het project Persoonlijk Burgerschap samen met Orientalis vorm te geven. De eerste leerlingen waren
enthousiast.
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Verblijfsactiviteiten
We streven naar meer samenwerkingspartners op ons terrein en naar mogelijkheden tot meerdaags
verblijf voor bezoekers. In 2021 zijn gesprekken gestart met huurders die passen bij onze missie en
visie. Met Quest Events, een organisatie voor teambuilding, hebben we een huurcontract gesloten
voor van een deel van de Syrische boerderij. Ook zijn we een samenwerking overeengekomen rond
gebruikmaking van het museumpark. Met de organisatie voor boeddhistische oriëntatie en nieuwe
vormen van religiositeit waren de gesprekken ultimo 2021 zo ver dat een intentie is
overeengekomen voor langjarige huur van het pand ‘De Dromedaris.’

Feestelijke ondertekening van het huurcontract van de Dromedaris

Voor meerdaags verblijf van onze bezoekers ontwikkelen bij ruimtelijke en fysieke plannen zoals het
Filosofenhotel. Voorafgaand aan de realisatie hiervan hebben wij onderzoek gedaan naar de
realisatie van Tiny Houses op en rond de locatie Syrische Boerderij.

ORIENTALIS EN DE GEBIEDSONTWIKKELING

Orientalis is een museumpark. De belangrijkste erfgoedcollectie is gesitueerd in een landschapspark.
Dat vraagt om permanent beheer en ontwikkeling van dit gebied teneinde het erfgoed op een juiste
manier te presenteren en de beleving ervan ook via het landschap tot recht te laten komen. Zo
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beleven de bezoekers de integrale kwaliteit. Naast de professionele krachten is er een
vrijwilligersteam actief, gegroeid vanuit de vrijwilligersdagen die we organiseerden in 2021.
In 2021 hebben we een nieuw pad aangelegd, het ‘stiltepad’. Bij het pad is een aantal kunstwerken
opgericht. Dit pad is tijdens Feest van Licht geopend. Daarnaast ontwierpen we vijf nieuwe
wandelpaden met het motto ‘beleefpaden‘. Een ‘zintuigenpad’ is voorzien van attributen die
bezoekers uitdagen om gewaarwording te ervaren tijdens het wandelen. Een ‘balanspad’ daagt de
bezoeker uit tot reflectie over het juiste midden, of het nu gaat over levensovertuiging en ideologie
of om in het geweld van alledag stand te houden. De ontwerpen van deze paden liggen klaar, we
hopen ze in 2022 aan te kunnen leggen.
Met de actualisatie van het historisch landschaps-beeldkwaliteitsplan van bureau SB4 – de ontwerper
van het oorspronkelijke plan uit 2012 – hebben we een goede basis voor de landschappelijke
ontwikkeling. De ontwikkeling is opgeknipt in deelgebieden en deelprojecten. Het team groenbeheer
en het vrijwilligersteam groenbeheer en – ontwikkeling werkt planmatig aan deze opzet. Een team
beeldkwaliteit begeleidt de uitvoering, de dilemma’s daarin en denkt na over verbetering in
voortdurende wisselwerking van ontwerpen en uitvoeren, denken en doen, theorie en praktijk. Het
team bestaat uit de gebiedsontwikkelaar, de directeur van het begraafpark, professionals van bureau
SB4 en Niche en omwonenden.
Met subsidie van RCE voerden we haalbaarheidsstudies uit om erfgoed te transformeren en hun
functie te veranderen c.q. een functie toe te voegen. Dat bood helaas weinig soelaas voor de
gebouwen in het Joods- en Arabisch gedeelte. Voor met name de gebouwen in de Romeinse straat
pakte dit wel goed uit. Zowel de rijksmonumenten als de andere gebouwen zouden bouwtechnisch
en erfgoed-technisch kunnen transformeren in Bed & Breakfast-eenheden en een restaurantfunctie.
Vanuit financieel oogpunt is dit echter momenteel een te grote en te risicovolle investering.
Vanuit de gebiedsontwikkelaar is ook overleg gecontinueerd voor de bouw van een Russisch
Orthodoxe Kerk. Dat overleg heeft geleid tot de vaststelling van een definitief ontwerp dat gereed is
voor vergunningsindiening. Dat zal naar verwachting in 2022 na overleg met omwonenden en
verantwoordelijk betrokkenen gaan plaatsvinden.
De verbouwing van het Binnenmuseum is dit jaar gerealiseerd. Er is een grote ontmoetingsruimte
ontstaan, tevens vergaderlocatie en een keuken ten behoeve van de horeca-functie, die ook
bezoekers van het park bedient. De kantoorunit is voorbereid zodat de medewerkers begin 2022
kunnen verhuizen van het huidig kantoorgebouw – dat beschikbaar komt voor een passende huurder
– naar het Binnenmuseum. Ook de vrijwilligers vinden hier voor een belangrijk gedeelte hun
thuishonk en we brengen medewerkers en vrijwilligers op deze manier dichter bij elkaar in hun
dagelijks werk. Deze transformatie sluit aan bij het beeld, het ontwerp en de functie die het
Binnenmuseum in de toekomst moet krijgen.
Het onderkomen van de vrijwilligers-groenploeg is gevestigd op de locatie Syrische Boerderij. De
ruimte is ingericht met een koffie/thee-voorziening, materiaalopslag, planningen en
mededelingenbord. De vrijwilligersorganisatie is zelfsturend. De groepsaccommodatie Syrische
Boerderij wordt ook voor een gedeelte gehuurd door ‘Quest Events, zoals eerder aangehaald.
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Met deze studies, plannen, projecten en met deze realisaties hebben wij in 2021 een beleid ingezet
volgens een routekaart die na drie à vier jaren moet leiden tot het beeld van landschap- en
erfgoedgebouwen zoals in het Toekomstplan “Cultuurpark Heilig Land’ vastgelegd. Met het
aantrekken van huurders en gebruikers van gebouwen beogen wij participanten te krijgen die aan de
doorontwikkeling gaan deelnemen, zowel inhoudelijk, uitvoerend als meedenkend en ontwikkelend
in het concept. Samen vormen we een ‘broedplaats.’ Deze brengt de uiteindelijke definitieve vormen
en concepten teweeg: onze missie te vervullen van de eigentijdse ontmoetingsplaats die we willen
zijn. Een ontmoetingsplaats voor alle vormen van religiositeit en levensbeschouwing, voor het
gesprek en de reflectie over- en de ervaring en beleving van de variëteit en diversiteit van geloofs- en
levensovertuigingen, mens- en maatschappijbeelden en waarden-oriëntaties, die zo kenmerkend is
voor onze samenleving.

ORIENTALIS EN INTERNE ORGANISATIEONTWIKKELING
In de back office is veel werk te verzetten om de vernieuwingen bij Orientalis te ondersteunen en aan
te jagen, zodat het publiek verrast wordt, het terrein goed beheerd en doorontwikkeld wordt. We
hadden ook de tijd en ruimte om hieraan stevig te werken. Een paar resultaten zijn bovenstaand
beschreven.
Qua interne organisatie zijn wij bijzonder verheugd over het ontstaan van het vrijwilligersgroenteam, zoals ook aangehaald bij de gebiedsontwikkeling. Zij namen belangrijke delen van het
park onder handen en realiseerden een Romeinse tuin, knapten de omgeving van de Syrische
boerderij op en vervolmaakten de tuinen rond het Joodse dorp.
De vrijwilligers op de andere terreinen komen geleidelijk weer terug. Nieuwe vrijwilligers traden aan
met de wervingsactie vrijwilligers die we samen met de vrijwilligerscentrale organiseerden.
Gedurende drie maanden hadden we ondersteuning van een vrijwilligerscoördinator op basis van
een subsidie van de Prins Bernard Cultuur Fonds. Zij implementeerde de verbetersuggesties die de
vrijwilligers eind 2020 hadden gedaan ten aanzien van organisatie, informatievoorziening en
dergelijke. Dit gebeurde in combinatie met een tijdelijke urenuitbreiding van de zittende vrijwilligerscoördinator. Het traject wordt vervolgd in 2022 in de persoon van een aanspreekpunt voor de
vrijwilligers ter verdere ontwikkeling van de organisatie van vrijwilligers op deze andere (niet groen)terreinen.
In 2021 was er geen ruimte om management/directie te versterken ten behoeve van de
programma’s en de programma-ontwikkeling in het museumpark. Gezien Covid zou dit ook niet
passend geweest zijn. Na een niet-succesvolle zoektocht naar managementcapaciteit op de
arbeidsmarkt en in het netwerk, heeft de manager gebiedsontwikkeling ook het
programmamanagement op zich genomen. Gezien zijn ervaring en de samenhang van de
managementgebieden is dit een logische keus..
2021 was ook het jaar waarin we diverse projecten realiseerden in het kader van de implementatie
van het Toekomstplan. De Gemeenteraad van Berg en Dal was positief over de route die we voorzien
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om het plan te realiseren in de zogenaamde routekaart en stelt cofinanciering als voorwaarde. Dit
jaar is gestart met de fundraising en de acties van ‘100 naar 1000’ vrienden en de werving van 100
Founders/donateurs zijn dit jaar gestart. Een haalbaarheidsonderzoek naar diverse manieren van
fondsenwerving is afgerond.
Met de Vereniging Vrienden van Vereniging is afgesproken om de structuur te wijzigen uit hoofde
van efficiëntie en slagvaardigheid. Stichting Museumpark Orientalis neemt de doelstellingen, de
activiteiten en de rechten van alle vrienden en contribuanten over. De ALV van 2021 heeft haat fiat
gegeven aan de uitwerking van deze structuur waarbij de huidige vereniging als rechtspersoon komt
te vervallen.
De personele formatie heeft zich als volgt ontwikkeld. Op 01-12-2020 was de formatieomvang 2,5
Fte. Met de aanstelling van de medewerker collectiebeheer per 18-10-2021 bedroeg de omvang 3,5
fte. Met de uitbreiding van een medewerker groen- en parkbeer bedroeg de formatie per 01-12-2021
4,5 fte.
Als flexibele schil is de omvang 1,5 fte gemiddeld over het jaar 2021. Dit betreft de functies
gebiedsontwikkeling, programmamanagement, communicatie en marketing en coördinatie van
vrijwilligers.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de volgende zes personen:
De heer P. de Kort, voorzitter (geb. 30-09-1950)
Mevr. H. Berben, plaatsvervangend voorzitter en voorzitter periode 01-03-2020 t/m 10-06-2020
(geb. 09-09-1953)
Mevr. H. Murre-van de Berg (geb. 14-12-1964)
De heer J. Peters (geb. 01-10-1940)
De heer J. Brenninkmeijer (geb. 31-12-1956)
De heer B. Vaessen (geb. 18-04-1951)
De heer G.E.W. Prick (geb. 13-04-1947)
Het bestuur werd gevormd door:
De heer W.H.C.M. Hamers.
De Raad van Toezicht vergaderde 5 x. De volgende besluiten werden genomen:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2020
Vaststelling begroting 2021
Wijziging van de statuten en vaststelling nieuwe personele samenstelling RvT
Goedkeuring aantrekken lening Restauratiefonds
Vaststelling en/of goedkeuring van diverse strategische documenten, zoals de routekaart
implementatie Toekomstplan, de werkwijzen bij fundraising, verslag van de financiële
administratie 2020, plan van aanpak landschapspark.
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De Raad van Toezicht had twee keer een bijeenkomst met de collega besturen van de stichting EHS
(Begraaf- en Gedenkpark) en de stichting HLS, Heilig Land Stichting. In deze bijeenkomsten werd de
statutenwijziging voorbereid die op 4 januari 2022 bij de notaris passeerde. In de statuten is de basis
gelegd voor integratie van doelstellingen van de drie stichtingen en zijn de bepalingen opgenomen
om zoveel als mogelijk een eenheid van bestuur, een eenheid van toezicht en eenheid van beleid te
bewerkstelligen.
Gelijktijdig met de statutenwijziging hebben de volgende leden van de RvT hun functie neergelegd:
mevr. H. Murre-van de Berg, de heer J. Peters en de heer J. Brenninkmeijer. Zij blijven beschikbaar als
adviseur. De RvT heeft ultimo 2021 vastgesteld dat er een vacature is die in de loop van 2022 dient te
worden ingevuld.
ORIENTALIS EN DE OMGEVING

In de overleggen met dorpsbewoners en omwonenden kwamen diverse thema’s aan bod. Naast de
plannen uit de ruimtelijke ontwikkeling en de routekaart werd gesproken over een
subsidiemogelijkheid van de dorpendeal vanuit de provincie en het thema
duurzaamheidsmaatregelen van en in het museumpark die ook bijdragen aan duurzaamheid,
duurzaam energieverbruik en opwekking van duurzame energie ten behoeve van het hele dorp.
We organiseerden in mei vrijwilligers/klus-dagen en prepareerden het park gezamenlijk voor de
heropening in juni.
In de bredere omgevingscontext hadden we een open dag voor de Afghaanse vluchtelingen uit
opvangvoorziening Heumensoord en participeerden we in het landelijk project NL Doet met meer
dan 30 deelnemers.
Op 16 maart presenteerden we ons implementatieplan aan de gemeenteraad van Berg & Dal, dat
met instemming ontvangen werd. Het college gaf het budget vrij dat bestemd was voor de eerste
fase. De overige 400.000 euro kan nog niet vrijgegeven worden omdat aan de door de Raad gestelde
voorwaarden nog onvoldoende is voldaan. Het gesprek en verschil in zienswijze met het college loopt
hierover werd voor begin januari 2022 en was in 2021 qua agenda niet meer mogelijk.
De gebruikmaking van de Cenakelkerk bij het Paasprogramma is ons goed bevallen. De
samenwerking met het parochiebestuur waarderen wij zeer en wij zijn verheugd over het ervaren
van wederzijdse belangen in deze. De pogingen om in gesprek te komen met het bestuur Stichting
Vrouwenopvang die gehuisvest is en eigenaar van het klooster Casa Nova zijn beperkt gebleven tot
uitwisseling van informatie via email. Verzoek onzerzijds samen met het parochiebestuur en een
vertegenwoordiger van het bisdom voor een mondeling overleg over samenwerkingsmogelijkheden
werd door het bestuur van Stichting Vrouwenopvang afgewezen. Hun voornaamste bezwaar is
gelegen in de wijze waarop het Museumpark de Islam als religieuze richting presenteert.
We werken samen met de organisatie Meer Bomen Nu. Zij oogsten jongen boompjes in het park om
ze elders te planten. Een zogeheten ‘bomenoogstdag,’ met veel zon, resulteerde in een oogst van
zo'n 1400 boompjes. Geoogste dennen (500) en berken worden direct weer geplaatst in het

14

bosgebied bij Berg en Dal. De geoogste tamme kastanjes (+/- 500) vallen in de smaak bij de
voedselbossen die aangesloten zijn bij dit initiatief.
We deden een aanvraag bij provincie Gelderland op aangeven van gemeente Berg en Dal om een
propositie te doen in het kader van Transformatie/Herstelproces 025-regio ten behoeve van de postCoronaperiode top – en middensegment. Eind 2021 was er een follow up met de vraag om als
erfgoedorganisatie te participeren in een brede aanvraag naar de provincie teneinde erfgoed te
verbinden met andere culturele domeinen.

ORIENTALIS IN DE PERS
De organisatie was voortdurend in de schrijvende en beeld-pers aanwezig in het afgelopen jaar. Het
onderstaande overzicht is niet volledig, maar is een goede weerslag van de hoogte-, diepte-punten
van 2021
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TOELICHTING JAARREKE NING 2021
Algemeen
De lock down maatregelen waren evenals het voorgaande jaar tekenend voor het jaar 2021.
Opbrengsten
Gezien de beperkte openingstijden van het museumpark als gevolg van de lock down maatregelen
zijn de bezoekersaantallen achtergebleven bij het aantal gasten in 2019 en komen zij overeen met
het aantal in 2020. Desalniettemin was de belangstelling voor het museumpark aanzienlijk in de
periode 9 juni tot 30 september alsmede bij de heropening op 16 december. De programma’s ‘
Romeinse Zomers” en “ Feest van Licht’ , beiden in een geheel vernieuwde opzet waren in trek. Dat
zagen we aan de hoge bezoekersaantallen in de periode dat er programma werd aangeboden, vooral
weekenden en bij het aanbod van jeugd/kinderprogramma. De groepsbezoeken droegen bij aan het
resultaat.
De ontvangen subsidies als bijdragen voor loonkosten, operationele kosten en projecten waren van
levensbelang in 2021. Naast de gemeente Berg en Dal, werden belangrijke bijdragen ontvangen van
het Mondriaanfonds en het Prins Bernhard cultuurfonds. De fundraising werd opgestart. De
resultaten zijn er maar nog bescheiden.
Bedrijfslasten
In de loop van 2021 zijn de personele toegenomen om de ruimtelijke/fysieke en landschappelijke
ontwikkeling te versterken. Dat gebeurde met inachtneming van de noodzakelijke flexibiliteit. Met
een projectmanager gebiedsontwikkeling werd een dienstverleningsovereenkomst gesloten evenals
met een vaste medewerker park- en groenbeheer. Met eerstgenoemde werd teven een
overeenkomst gesloten voor de leiding over het museumprogramma.
Het in 2020 gekozen exploitatiemodel voor museumbezoek voor individuele bezoekers is
gecontinueerd. Daarbij zijn de openingstijden voor individueel bezoek bepaald op – in ieder geval –
vijf momenten per jaar. Dat zijn meerdaagse openstellingen in perioden van Pasen
(Offerfeest/Pesach), Pinksteren, Zomer, Herfst en Kerst waarbij programma wordt aangeboden dat
gerelateerd is aan de missie van Orientalis, het erfgoedensemble en het verhaal dat verteld wordt in
het park. Voor deze perioden is gekozen met het oog op de religieuze wortels van het museumpark.
Het park is dagelijks geopend voor gepland educatief programma en groepsbezoek.
De bedrijfs- en personele lasten zijn met % toegenomen. De personele formatie bewoog zich van 2,5
fte naar 4,5 fte. De toevoeging betreft een medewerker erfgoed-talent gesubsidieerd door het
Mondriaanfonds en de medewerker PR en communicatie die tevens belast is met fundraising in
samenwerking met het uitvoerend bureau dat daarvoor van ons de opdracht kreeg. Het vernieuwde
exploitatiemodel nodigt externe organisaties uit om programma uit te voeren. Met de huidige
formatie wordt het park en de museumcollectie beheerd. Het aantal vrijwilligers is constant
gebleven.
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JAARREKENING 2021
Balans per 31 december 2021
(na verwerking resultaatbestemming; vanaf 2020 administreert MPO op kasbasis)

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Activa
Materiele vaste activa
Inventaris

5.000

5.000

0

0

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren

4.719

Belastingdienst omzetbelasting

20.215

Belastingdienst suppletie 2020
Overlopende activa
Liquide middelen

0
17.525

0

1.309

210

0

464.448

101.377

494.592
============

125.211
============

Algemene Reserve

87.995

103.290

Resultaat lopend boekjaar

-16.859

-15.295

Totaal algemene reserve

71.136

87.995

Totaal actief
Passiva
Eigen vermogen

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Overlopende Passiva / reserve vakantiegeld
Lopende projecten

9.258

30.250

326

4.966

3.074

2.000

Schulden op lange termijn
Leningen en doelsubsidies nog te besteden

410.798

0

Totaal Passief

494.592

125.211

============

============
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Exploitatierekening over 2021
2021
€

2020
€

Baten
Opbrengsten
Directe opbrengsten

138.798

173.170

82.642

229.126

Bijdragen
Subsidies -/- kosten externe geldwerving
Gedekte bestedingen uit subsidies en leningen
Bijdragen / giften en donaties
Som van de baten

127.241
17.780

0
9.834

366.461
===========

412.130
============

266.109

290.598

Lasten
Beheerlasten
Kosten collectie en publieksfuncties
Kosten programmering en tentoonstellingen

24.850
31.874

42.440
57.646

Kosten projecten

59.068

Financiële baten en lasten netto

1.419

0

0

36.741

383.320

427.425

============

============

Saldo Bijzondere lasten
Som van de Lasten

Exploitatiesaldo

/ baten

-16.859
============

0

-15.295
============
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Specificaties balans per 31 december 2021
Liquide middelen

€ 464.447

ABN Spaarrekening

€ 219.483

ABN Rekening Courant

€ 18.450

ING Rekening Courant

€ 205.267

Kas

€ 21.247

Crediteuren
Transitievergoeding S. Mimon

€

9.258

€

3.074

Lopende Projecten
Project bezoek basisscholen Nijmegen
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Specificaties Exploitatierekening 2021
Baten
Directe opbrengsten*

€ 138.798

Entreegelden

€ 49.699

Museumkaarten

€ 27.960

Educatieve verkopen

€ 7.490

Overige verkopen / verhuur terrein / pacht

€ 25.948

Inkomsten parkeermunten

€ 21.732

Horecaomzet -/- inkoop

€ 5.969

* het aantal geregistreerde betalende bezoekers bedroeg 11.463 tegen 20.350 in 2020. Bovendien bezochte
12.385 niet betalende (in verband met de Coronamaatregelen) bezoekers het park gedurende het Feest van
Licht.

Subsidies

€ 82.642

TVL

€ 42.252

Subsidies Gemeente berg en Dal

€ 22.308

Subsidies Overige

€ 36.561

Kosten externe geldwerving

- € 18.479

Gedekte bestedingen uit subsidies en leningen

€ 127.241

Basis op orde

€ 60.728

Private collectie

€ 16.812

Restauratiefonds

€ 50.096

Private musea MF correctie

-€

395

Lasten
Beheerlasten

€ 266.109

Personele en bestuurlijke kosten -/NOW Loonkosten subsidie

€ 134.174

Beheerlasten huisvesting

€ 48.106
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Beheerlasten onderhoud

€ 55.772

Beheerlasten kantoorkosten

€ 28.057

Kosten programmering en tentoonstellingen

€

31.874

Zomerprogramma

€

6.077

Feest van Licht

€ 17.091

Audiovisueel

€

Kosten projecten

€ 59.068

Project terreininrichting

€ 13.460

Project Gebiedsontwikkelaar

€ 27.075

Project funding t.b.v. cofinanciering

€ 18.533

8.706
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BIJLAGE 1 EXPOSITIES EN BELEEFPROGRAMMA’S

9 JUNI - 30 SEPTEMBER

100 JAAR HEILIG LAND STICHTING

In ‘Museumpark Orientalis leert’ maakt de bezoeker kennis met de geschiedenis van dit bijzondere
landschapspark.
9 JUNI – 30 SEPTEMBER

WEDEROPBOUW IN NIJMEGEN EN OMGEVING

De expositie betrof het ongekende verhaal van hulpacties die tot stand kwamen na WO II met name
de bijzondere actie van burgers uit de stad Albany (NY) die zich inzetten voor de burgers van
Nijmegen. De expositie ‘wederopbouw’ was ingericht voor de periode van Pasen met verwijzing naar
het thema van Pasen; dat er altijd hoop is na een ramp. Het thema werd extra benadrukt in de
bijeenkomst in de Cenakelkerk van 19 juni over internationale vriendschap als basis voor vrede. De
bijeenkomst kon slecht 35 gasten ontvangen vanwege Covid, de streaming werd gevolgd door meer
dan 1000 mensen. 90 militairen van de 82e Airborn Division bezochten in juni het museumpark met
een passend programma.
JULI -AUGUSTUS DE ROMEINSE ZOMER
In de zomerperiode is het programma “Romeinse Zomer” uitgevoerd met kindertheater, optredens
van bands, opera, beeldende kunst en exposities, woordkunst, buikdansen, diverse ambachten om
naar te kijken en mee te doen. Re-enactors waren aanwezig en er werden Romeinse spelen voor de
kinderen georganiseerd. Het Romeinse verleden kreeg zijn verdiende aandacht. De inhoud van diverse
culturele uitingen verwees naar de missie van ons museumpark en het verhaal dat we willen vertellen
over ‘wat men nergens anders vindt.’
15 DECEMBER – 16 DECEMBER

DE GROOTSTE KERSTSTAL VAN EUROPA

Ook dit jaar niet het hele diorama, maar een selectie. De meest bijzondere scenes en de mooiste
figuren uit het kerstdiorama zijn in vitrines opgesteld.
15 DECEMBER – 16 DECEMBER DE MEEST BIJZONDERE KERSTKRIBBEN
COLLECTIEHOUTZAGER
In 1987 kreeg het museum deze omvangrijke collectie kerstkribben van mevrouw dr. Elisabeth
Houtzager ten geschenke. De zeer opmerkelijke verzameling telt meer dan 800 verschillende
kerstgroepen afkomstig uit vele landen ter wereld, in alle maten, materialen en technieken. Ze werd
opgebouwd in een periode van vijftig jaar en geldt als één van de meest representatieve
kerstkribbencollecties ter wereld die in particulier bezit tot stand kwamen.
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15 DECEMBER – 9 JANUARI FEEST VAN LICHT
Het Feest van Licht is een beleefprogramma van licht met artistieke, verrassende en gevarieerde
lichtobjecten. Van gigantische kaarsen midden in de woestijn tot drijvende lichtornamenten op het
meer. Het geheel in een verstillende en (bijna) sprookjesachtige sfeer waarbij de bezoekende
wandelaar wordt uitgenodigd om zich te bezinnen op de eigen interpretaties, gevoelens en
gewaarwordingen van licht in de bijzondere wereld van Orientalis.
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BIJLAGE 2 IMPRESSIES VAN HET LANDSCHAPSPLAN
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