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Missie
De Stichting Maatschappij van 
Weldadigheid heeft als doelstelling het 
behouden, ontwikkelen en uitdragen 
van haar cultuurhistorisch erf- en 
gedachtegoed om daarmee mensen de 
mogelijkheid te bieden tot zelfontplooiing 
op het terrein van cultuur, natuur en milieu. 
De Maatschappij van Weldadigheid werkt 
zonder winstoogmerk. Revenuen uit 
‘commerciële’ activiteiten vloeien terug 
naar ontwikkelingsprojecten binnen het 
gebied.  

Voorwoord
Over 2009 en 2010 heeft de Maatschappij van 
Weldadigheid een Maatschappelijk jaarverslag 
uitgebracht. We hebben hierop veel positieve 
reacties ontvangen. In 2012 was het door 
diverse omstandigheden niet mogelijk een 
Maatschappelijk verslag over 2011 uit te 
brengen. Vandaar dat nu een verslag over de 
jaren 2011 en 2012 wordt uitgebracht.

Beleid
Het beleid van de Maatschappij van 
Weldadigheid is erop gericht draagvlak 
te creëren voor het beschermen van haar 
cultuurhistorisch erf- en gedachtegoed, 
maar ook voor nieuwe noodzakelijke 
ontwikkelingen in het gebied: “behoud door 
ontwikkeling” is daarbij het thema.
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Historie
De Maatschappij van Weldadigheid wordt 
in 1818 opgericht op initiatief van generaal 
Johannes van den Bosch, daarbij gesteund 
door Koning Willem I.

Na de Franse overheersing, oorlogen en 
blokkades kent men in Nederland tijden van 
grote armoede en verpaupering.
Het is de sociaal bewogen Johannes van den 
Bosch, die het plan opvat gezinnen, die door 
slechte omstandigheden zijn getroffen, op te 
vangen, te begeleiden en zo de kans te geven 
een beter bestaan op te bouwen. 
In 1818 wordt de eerste landbouwkolonie 
Frederiksoord gesticht, spoedig gevolgd door 
de koloniën Willemsoord, Wilhelminaoord en 
Boschoord. In totaal zijn in de koloniedorpen 
430 koloniehuisjes gebouwd. Ook worden 
fabrieken, scholen en kerken gebouwd.

Overal uit het land zendt men gezinnen naar 
de koloniën en deze worden in voor die tijd 
ruime en goede woningen ondergebracht. 
Onder leiding van personeel van de 
Maatschappij van Weldadigheid worden de 
gronden in cultuur gebracht. De bedoeling 
is dat men zich uiteindelijk kan opwerken 

tot vrijboer. Als deze status wordt bereikt, 
betekent dit dat men zelfstandig de boerderij 
kan beheren.

Onderwijs is binnen de Maatschappij in 
1819 verplicht voor kinderen van 6 tot 12 
jaar. Zij bezoeken de dagscholen. Daarna 
zijn de kinderen verplicht nog enige jaren 
avondonderwijs te volgen.

Ten behoeve van de kolonisten zijn in de loop 
der jaren kerken gebouwd. In de beginperiode 
is de kerkgang zelfs verplicht en wordt hierop 
streng gecontroleerd. Gaat men niet naar de 
kerk, dan wordt dat met een boete bestraft.

De medische zorg voor de kolonisten wordt 
opgedragen aan een door de Maatschappij 
aangestelde geneesheer. In 1827 wordt 
een ziekenfonds opgericht en kolonisten 
betalen een halve cent contributie en hebben 
daardoor recht op medische verzorging.

Tot 1860 kent men binnen de Maatschappij 
een eigen munteenheid. Met deze 
koloniemunt kan men in de koloniewinkels 
alles kopen behalve sterke drank. 
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Drankmisbruik heeft er toe geleid dat 
het gebruik van sterke drank voor de 
gehele kolonie verboden is.

In 1823 wordt gestart met de 
opvang van bedelaars, landlopers, 
vondelingen en weeskinderen. 
Daartoe worden in Ommerschans 
en Veenhuizen grote gestichten 
gebouwd. 

In 1859 worden de strafkoloniën 
overgedragen aan de staat en 
de Maatschappij gaat zich weer 
toeleggen op het werk in de vrije 
koloniën Frederiksoord, Willemsoord, 
Wilhelminaoord en Boschoord. Land- 
en bosbouw krijgen vanaf die tijd veel 
aandacht. De Maatschappij sticht 
zes grote boerderijen in haar gebied, 
waaronder Hoeve Prinses Marianne 
in Wilhelminaoord en Hoeve Koning 
Willem III in Frederiksoord.

In 1884 wordt in Frederiksoord 
een tuinbouwschool gesticht: 
De G.A. van Swieten Middelbare 
Tuinbouwschool. Een school 
die in het gehele land grote 
naamsbekendheid zal krijgen 

door haar goede opleiding. Eind 2005 is de 
school in Frederiksoord na ruim 120 jaar 
tuinbouwonderwijs gesloten en overgeplaatst 
naar Meppel.

Met bejaardenzorg wordt in 1893 een 
aanvang gemaakt in een tweetal Rustoorden. 
Rustoord I voor de bejaarde echtparen 
en Rustoord II voor de weduwen en 
weduwnaars. 

In 1965 wordt door de Maatschappij een 
nieuw verzorgingshuis “De Menning” in 
Wilhelminaoord gesticht. In 1986 wordt het 
verzorgingshuis in een zelfstandige stichting 
ondergebracht.

In 1950 wordt in Boschoord in Hoeve 
Boschoord een start gemaakt met de opvang 
van jonge mannen, die met de strafrechter 
in aanraking zijn geweest. In 1976 wordt 
Hoeve Boschoord verzelfstandigd en groeit 
uit tot een groot behandelinstituut voor Noord 
Nederland.

Tegenwoordig houdt de Maatschappij van 
Weldadigheid zich bezig met het beheren 
van ca. 1300 ha. cultuur- en bosgrond. 
De Maatschappij heeft 62 panden in bezit, 
waarvan er 30 op de Rijksmonumentenlijst 
staan. Onder deze monumenten bevinden 
zich Huis Westerbeek (het huidige kantoor), 
Hotel Frederiksoord, het Koloniekerkje met 
een prachtig orgel, de Boschbouwschool, 
de Mandenmakerij (een voormalig 
fabrieksgebouw), het schooltje aan de 
Oranjelaan en het schooltje in Boschoord, 
Hoeve Koning Willem III, Hoeve Prinses 
Marianne en een tiental koloniewoningen.

De geschiedenis van de Maatschappij van 
Weldadigheid leert, dat het geen gemakkelijke 
opgave is geweest om de verpauperde 
medemens de mogelijkheid te bieden om een 
nieuw, menswaardig bestaan op te bouwen. 
Voor deze taak is veel inzicht, kennis en 
geduld nodig geweest, maar bovenal veel 
geld. En daaraan heeft het de Maatschappij in 
feite steeds ontbroken.

“Beheren en behouden”
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Beschermd dorpsgezicht 
Frederiksoord-Wilhelminaoord.
Op 25 januari 2011 is het bestemmingsplan 
Beschermd Dorpsgezicht Frederiksoord-
Wilhelminaoord unaniem door de Raad van de 
gemeente Westerveld vastgesteld.

Schietbaan
In het bos in Frederiksoord op de grens 
met Vledder wordt de oude schietbaan 
compleet gerenoveerd. Op 17 februari 2011 
wordt de Schietbaan feestelijk geopend 
door burgemeester Rikus Jager. Het 11e  
Pantsergeniebataljon uit Wezep heeft de 
werkzaamheden aan de Schietbaan verzorgd. 

In 1870 werd de Scherpschuttersvereninging 
Frederiksoord e.o. opgericht, waarbij de 
Maatschappij medewerking verleende door 
een stuk grond beschikbaar te stellen. De 
Scherpschuttersvereniging was een vervolg 
op het Jeugdig Corps, waarbij de jeugd werd 
getraind de weerbaarheid te vergroten.
Rond 1900 is de Scherpschuttersvereniging 
opgeheven en is de schietbaan in verval 
geraakt. Aan de hand van oude foto’s kon een 
goede reconstructie worden gemaakt.

Begunstigersdag 2012
De Maatschappij organiseert één keer 
per twee jaar een Begunstigersdag. Dat 
gebeurt in samenwerking met de Vrienden 
van Hoeve Boschoord en vindt in de regel 
plaats in Hoeve Boschoord te Boschoord. 
De gasten worden op deze Begunstigers- en 
Vriendendag geïnformeerd over het reilen 
en zeilen van de instelling Hoeve Boschoord 
en van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Op deze geanimeerde Begunstigers- en 
Vriendendag waren ca. 100 personen 
aanwezig.

Cultureel erfgoed
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Beheer bossen en terreinen
In de totale oppervlakte van de bossen en 
terreinen zijn geen wijzigingen opgetreden. 
De werkzaamheden in de bossen zijn volgens 
het beheerplan uitgevoerd. Over het gehele 
bezit van de Maatschappij zijn met een totale 
lengte van 16.320 meter zandwegen opnieuw 
geprofileerd en een aantal knelpunten zijn 
aangepakt in Boschoord.

Hydrologisch - ecologisch onderzoek
Begin 2011 is het hydrologisch - ecologisch 
onderzoek voor het Landgoed Boschoord 
opgeleverd. Hierin zijn een aantal maatregelen 
voorgesteld om tot verbetering van de 
natuurwaarden in dit gebied te komen. De 
Maatschappij heeft verklaard, indien het 
binnen haar mogelijkheden ligt, medewerking 
aan deze maatregelen te verlenen.

Onderhoudswerkzaamheden door 
Bureau Ecolan
Bureau Ecolan, dat voorziet in 
werkervaringsplaatsen voor o.a. langdurig 
werklozen, is in 2010 een re-integratieproject 

gestart in Frederiksoord. Na de restauratie van 
het Kiemhuis hebben ze hun intrek genomen 
in dit gebouw. Het Kiemhuis wordt gebruikt 
als uitvalsbasis voor werk in natuurgebied en 
bossen in de omgeving, waaronder ook voor 
de Maatschappij.

Mobiele houtzagerij
In augustus 2011 is door een mobiele 
houtzagerij een voorraad planken en balken 
gezaagd ten behoeve van de bouw van de 
Koloniewoning van de Toekomst. Het hout, 
uiteraard FSC - gecertificeerd, komt uit  
eigen bos.  

Het beheren en exploiteren 
van de bezittingen
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Verpachte hoeven en landerijen
In de samenstelling van de verpachte hoeven 
en landerijen zijn in 2011 en 2012 enkele 
veranderingen opgetreden.
In 2009 heeft de Maatschappij een 
Landbouwvisie voor haar gebied opgesteld. 
In 2010 heeft het bestuur de Landbouwvisie 
2020 vastgesteld. 

Deze Landbouwvisie heeft als doel om in 
de toekomst rendabele pachtbedrijven in 
het gebied van de Maatschappij te kunnen 
behouden. 

Tot het jaar 2020 is een plan opgesteld, 
dat voorziet in de afbouw van het eigen 
akkerbouwbedrijf en schaalvergroting van de 
pachtbedrijven. Voor enkele pachters zal dat 
betekenen, dat zij op termijn met hun bedrijf 
moeten stoppen.

In 2011 heeft het bestuur besloten de 
Landbouwvisie versneld te willen uitvoeren. 
De Maatschappij is in gesprek gegaan met de 
pachters en heeft haar plannen toegelicht.
Een van de pachters is per 1 mei 2011 
gestopt met zijn bedrijf, hetgeen een 
ruilverkaveling in gang heeft gezet.
Per 1 mei 2013 is een van de pachtbedrijven 
verplaatst naar de Hoeve Prinses Marianne. 

Twee pachters hebben reeds meer grond tot 
hun beschikking en met drie andere pachters 
vindt nog overleg plaats.

Akkerbouwbedrijf Maatschappij van 
Weldadigheid 
Het akkerbouwbedrijf in eigen beheer en 
exploitatie ervan door de Maatschappij 
omvat in 2011 en 2012 ca. 100 ha. De 
navolgende producten zijn verbouwd: 
zetmeelaardappelen, suikerbieten, zomergerst 
en zomertarwe. Een tiental hectaren is 
verhuurd aan een lelieteler.

Door hoge prijzen en goede opbrengsten 
heeft het akkerbouwbedrijf in zowel 2011 
als in 2012 een positieve bijdrage aan het 
resultaat van de Maatschappij geleverd.
In 2013 wordt het akkerbouwbedrijf nagenoeg 
geheel beëindigd. Enkele tientallen hectares 
worden in 2013 voor één jaar verhuurd 
teneinde ruiling/verplaatsing te realiseren.
Op 21 april 2012 is afscheid genomen van 
loonwerker Jacob Eleveld. Ruim 25 jaar heeft 
hij het nodige werk op het akkerbouwbedrijf 
van de Maatschappij gedaan.

Gebouwen
Het normale noodzakelijke onderhoud aan de 
gebouwen heeft plaatsgevonden. 

Restauratie koloniewoningen
In 2010 is gestart met de restauratie van 
de koloniewoningen Kon. Wilhelminalaan 
88 en Majoor Van Swietenlaan 7 te 
Frederiksoord. Beide woningen staan op de 
Rijksmonumentenlijst. 
De woningen zijn juni 2011 opgeleverd en 
weer verhuurd. De woningen zijn aan de eisen 
van de tijd aangepast en worden door de 
bewoners met veel plezier bewoond.
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Museum de Koloniehof
Het aantal bezoekers van Museum De 
Koloniehof is mogelijk als gevolg van de 
economische crisis in 2011 afgenomen en in 
2012 weer licht gestegen.
Op 16 mei 2011 is door burgemeester Rikus 

Jager een geheel vernieuwde expositie geopend. 
Vernieuwing was dringend nodig, omdat vanaf 
1993 de expositie nagenoeg geen wijzigingen 
had ondergaan. De expositie is ruimtelijker 
opgesteld en daardoor meer toegankelijk voor 
rolstoelen en groepen. De oude diaprojector 

heeft plaatsgemaakt voor een televisiescherm.
In 2011 is een expositie in een van de 
bijgebouwen gerealiseerd met de titel 
“Monumenten in beeld”. 
Veel prachtige beelden van een aantal 
monumenten uit Frederiksoord werden tijdens 

deze wisselexpositie getoond.
In 2012 is de wisselexpositie “Kolonie en 
Ambacht” ingericht. In dat jaar zijn ook 
vele demonstraties zoals mandenvlechten, 
klompenmaken, weven en spinnen 
georganiseerd.
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Kiemhuis
In 2011 is een start gemaakt met 
de restauratie van het Kiemhuis. Het 
Kiemhuis is in 1941 gebouwd door de 
Coöperatieve Vereniging tot het bewaren 
van pootaardappelen “Het Kiemhuis”. 
De vereniging is in 1992 opgeheven en 
heeft het gebouw geschonken aan de 
Maatschappij. Vele jaren is het gebouw 
gebruikt voor opslag en als onderkomen 
voor “een buitenploegje” van Hoeve 
Boschoord. Door gebruik te maken 
van de Regeling Herbestemming 
kon een aanzienlijke bijdrage 
worden verkregen en 

werd het mogelijk het gebouw te restaureren. 
De nieuwe functie is bijzonder, omdat 
deze geheel past bij de oorspronkelijke 
zorgdoelstelling van de Maatschappij. 
Jongeren met een uitkering of dagbesteding 
werken vanuit dit gebouw in natuur en bos. 
Bureau Ecolan organiseert deze activiteit 
en huurt het gebouw. In het gebouw is een 
kantine, cursusruimte, kantoor en werkplaats 
ingericht. Via een aardwarmtesysteem, wordt 

in de winter de ruimte verwarmd en in de 
zomer gekoeld. 

Zonnepanelen op het dak zorgen gedeeltelijk 
voor de energie, die benodigd is. 
De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft bij een 
bezoek aan het Kiemhuis de Maatschappij 
geprezen voor de goed uitgevoerde 
restauratie en de nieuwe invulling van het 
gebouw.

Gedeputeerde Rein Munniksma heeft het 
Kiemhuis op 8 juni 2012 geopend.
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Bestemmingsplan
Op 25 januari 2011 heeft de Gemeenteraad 
van Westerveld het Bestemmingsplan 
Beschermd Dorpsgezicht Frederiksoord-
Wilhelminaoord vastgesteld.

Vanwege een schorsingsverzoek bij de Raad 
van State kon niet worden gestart met de 
bouw van enkele nieuwe koloniewoningen. 
Voor de locatie aan de Molenlaan hadden zich 
een aantal belangstellenden gemeld. 

Na de zitting van de Raad van State op 23 
mei 2011, volgde reeds op 27 mei 2011 
uitspraak en werd het schorsingsverzoek 
afgewezen.

In september 2011 werd gestart met 
het bouwrijp maken van de Molenlaan 
en werden de eerste kavels in erfpacht 
uitgegeven. Ook hier werd schorsing bij 
de Rechtbank gevraagd, omdat verzuimd 
was een omgevingsvergunning voor deze 
werkzaamheden aan te vragen.

Na afhandeling van deze formaliteit zijn de 
werkzaamheden in vlot tempo uitgevoerd. 
Ook voor de bouw van de woningen werd 
een schorsingsverzoek bij de Rechtbank 
ingediend. Ook dit verzoek werd afgewezen.

Excellente gebieden
Agenschap.NL heeft de gemeente Westerveld 
opgenomen op de lijst van Excellente 
gebieden, daarvan zijn er twintig in Nederland. 
Hier is de Koloniewoning van de Toekomst het 
paradepaardje. De wijze waarop de woningen 
worden gebouwd met betrekking tot energie 
en duurzaamheid spelen een grote rol. De 
gegevens worden gebruikt en zijn bepalend 
hoe er in de toekomst wordt gebouwd. De 
woningen voldoen al aan de normen, zoals die 
in 2020 van toepassing zullen zijn.
In 2012 waren er negen woningen gereed 
en daarmee behoorde het project in 
Frederiksoord tot de koplopers onder de 
Excellente gebieden.

Erfgoed Westerbeeksloot,
Kolonie Belvedereproject
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Koloniewoning van de Toekomst
De bouw van de eerste zeven 
Koloniewoningen van de Toekomst aan 
de Molenlaan is in 2011 gestart. Ook dat 
jaar volgden nog twee woningen, één aan 
de M.A. van Naamen van Eemneslaan in 
Wilhelminaoord en één aan de Molenlaan in 
Frederiksoord.In augustus/september 2012 
zijn de woningen opgeleverd.
De woningen worden middels aardwarmte 
verwarmd en PV - panelen  zorgen voor de 
energie. De woningen zijn energie zuinig of 
energieneutraal, dit is afhankelijk van het 
aantal geplaatste PV - panelen. 

Op diverse beurzen en uiteraard bij activiteiten 
in Frederiksoord zijn de woningen gepromoot. 
Er is veel belangstelling voor de woningen, 
echter de economische crisis waardoor 
mensen hun eigen woning niet kunnen 
verkopen, zorgt voor stagnatie.

In april 2012 heeft de heer Wubbo Ockels 
in een van de woningen een gedenksteen 
geplaatst. In zijn toespraak richtte hij zich tot 
de nieuwe bewoners en sprak tot hen: “Jullie 
zijn ontzettend rijk”. Doelend op de omgeving 
waar zij wonen en het feit dat de woningen 
energieneutraal zijn.

Externe communicatie
De externe communicatiemedewerker is in 
2011 en 2012 actief geweest met:

•  het uitbrengen en vernieuwen van 
foldermateriaal en persberichten

•  mede verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van de nieuwe expositie in 
het museum

•  inrichting van de foto-expositie  
“Monumenten in beeld”

•  productie van nieuwe websites voor de 
Maatschappij en De Koloniehof. 

•  uitbrengen van het boekje “Koloniën van 
Weldadigheid, een unieke geschiedenis in 
woord en beeld” 

•  het samenstellen en promotie van het 
Gebiedsinformatieprogramma, dat bestaat 
uit een drietal lezingen, fietstocht en 
rondwandeling door het gebied van de 
Maatschappij.

Verder is een intensieve bijdrage geleverd aan 
het educatieve programma  “Koloniegame”. 
Een educatief programma voor het Voortgezet 
Middelbaar Onderwijs dat in nauwe 
samenwerking met het Drents Archief en Het 
Gevangenismuseum wordt ontwikkeld. In 2013 
zal het programma worden gepresenteerd.

De Star
Een informatiebulletin uitgegeven voor de 
bewoners van Frederiksoord en Wilhelminaoord 
is in haar vijfde en zesde jaargang elk jaar vier 
keer verschenen. De redactie van De Star heeft 
het bulletin weer kunnen vullen met veel nuttige 
informatie voor de bewoners en belangstellenden 
buiten onze gemeenschap. Met name het 
aantal digitale abonnementen is in deze periode 
aanzienlijk toegenomen.

Communicatie
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In april 2011 hebben de staatssecretarissen 
Zijlstra en Bleker de Koloniën van 
Weldadigheid voorgedragen voor de 
voorlopige lijst Werelderfgoed UNESCO. 
Een mooi moment, waar de Maatschappij 
erg blij mee is. Erkenning en waardering 
voor het gebied. Na de nominatie 
is een internationale samenwerking 
gestart tussen alle koloniën, te weten 
Frederiksoord-Wilhelminaoord, Veenhuizen, 
Ommerschans, Willemsoord, Oost- en 
Westvierdeparten en in België de koloniën 
Wortel en Merksplas. Op 5 juli 2012 is 
door alle betrokken overheden een charter 
ondertekend in Merksplas. De Provincie 
Drenthe en de Provincie Vlaanderen 
hebben opdracht gegeven voor een 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
uitzonderlijke en universele waarde van de 
Koloniën van Weldadigheid en het opstellen 
van een comparatieve analyse. Rapporten, 
die de basis vormen voor de officiële 
voordracht bij UNESCO in Parijs.
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Organisatie en medewerkers

wereld
erfgoed
2018 Koloniën van Weldadigheid

Bestuur
Het bestuur heeft in deze verslagperiode 

enige wijzigingen ondergaan.

Mevrouw L.F.E. Eschauzier-van den Bosch 
is na een bestuursperiode van 25 jaar in 

juni 2011 afgetreden. Zij heeft bij haar 
afscheid de zilveren Johannes van den 

Bosch penning gekregen. 
De heer Jhr. mr. J.W.H. van den Bosch is 

in augustus 2012 volgens 
goede traditie namens de familie 

Van den Bosch toegetreden.
De heer E.C.M. Wagemakers is 

in oktober 2012 afgetreden.
De bestuursleden worden voor een periode 

van vijf jaar benoemd en treden af volgens 
een door het bestuur op te stellen rooster. 
Een aftredend lid is terstond herkiesbaar. 
Bestuursleden ontvangen geen beloning 

voor hun werkzaamheden, maar hebben wel 
recht op een onkostenvergoeding 
voor de door hen in de uitvoering 

van hun functie gemaakte kosten.

De dagelijks leiding van de 
organisatie is in handen van directeur 
Jan Mensink bijgestaan door zijn staf. 

Bestuursleden
drs.  K.C. Boer, waarnemend voorzitter
mr. H.J. Wemekamp, secretaris/penningmeester
Jhr. mr. J.W.H. van den Bosch, lid
drs. A.F. Tempelaar, lid
ing. C.J. Vellinga, lid

Medewerkers
Jan Mensink, directeur
Jacob Kruijer, opzichter
Ninette Jager-From, medewerkster administratie/
secretariaat
Wollie de Lange-Prikken, medewerkster 
administratie/secretariaat
Aaldert Post, medewerker buitendienst
Hilda Groen-van Luik, coördinator/gastvrouw 
Tineke Brinkman-Koopmans, gastvrouw 
Trijntje Potiek-Klijnstra, gastvrouw 
Inge Westerhof-Otten, gastvrouw 
René van Selm, oproep
Alida Dusselaar, oproep

Medewerkers fulltime 3
medewerkers parttime 6
medewerkers oproep 2
aantal fte’s 6,3
ziekteverzuim 2011 1,33%
ziekteverzuim 2012 0,93%

Vrijwilligers
Veel toegewijde vrijwilligers verlenen hun 
diensten, zowel voor de Maatschappij als voor 
museum De Koloniehof.

De werkzaamheden van vrijwilligers bestaan o.a. 
uit: het houden van inleidingen, rondleidingen 
door het museum, het verzorgen van de 
voorbeeldakkertjes op het terrein, medewerking 
in de museum- en streekproductenwinkel en 
bij de horeca, het verlenen van allerlei hand- en 
spandiensten bij activiteiten. In deze periode zijn 
twee vrijwilligers gestart met inventarisatie van 
reptielen in het gebied Boschoord.

Activiteiten in 2011 en 2012 waarbij vele 
vrijwilligers medewerking hebben verleend, zijn:
De Koloniezomermarkten en de 
Koloniewintermarkten.

Frederiksoord, oktober 2013.
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ColofonCijfers en feiten

De Koloniehof     2009     2010     2011        2012        
aantal bezoekers 12.860 13.453 13.342 NB    
begunstigers 242 244 246 246 
bezoekers Kolonistendag ca. 5000 - - -  

Bossen: 2011 2012
gekapt hout (FSC gecertificeerd) 4.607m³ 4.542m³
zandwegen geprofileerd  16.320m1 18.500m1

Personele bezetting in 2009:
bestuur  8
medewerkers 10
vrijwilligers 37

Grondgebruik (in ha.):
bos en natuur    748
landbouw verpacht    370
landbouw eigen gebruik    108
erfpacht      47
bebouwing, wegen en sloten      35

totaal  1.308

Gebouwen: monument geen monument
woningen 20 24
boerderijen   2   5
gebouwen eigen gebruik   3 -
overige gebouwen   5  1

  30 30
overige monumenten 
(geen gebouw) 2

Financiën:  2011 2012
Ontvangsten €   1.289.367 €   1.333.750
Uitgaven €   1.199.678 €   1.294.625

Resultaat €        89.689 €        39.125

Uitgave van 
Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Directeur
Jan Mensink

Tekst 
Jan Mensink

Tekstcorrectie
Wollie de Lange
Jan Jansen

Idee en productie
Tineke Dekker

Fotografie
Archief Maatschappij van Weldadigheid, 
Ontwerp en uitvoeringBas Westerik

28 29



Maatschappij van Weldadigheid
Majoor van Swietenlaan 28

8382 CG  Frederiksoord
0521 381225

info@mvwfrederiksoord.nl

www.mvwfrederiksoord.nl


