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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
Vanaf 2009 brengt de Maatschappij van 
Weldadigheid een Maatschappelijk Verslag uit. 
Door omstandigheden is het verslag over de 
jaren 2011 en 2012 in één verslag uitgebracht.
Jaarlijks wordt vanaf 2011 het verslag op de 
website gepresenteerd.

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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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. In 
Nederland wordt de leerplicht in 1901 ingevoerd, de Maatschappij 
was haar tijd ver vooruit.

HISTORIE
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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. 
Ook in de zorg was de Maatschappij zeer 
vooruitstrevend in Nederland.

Tot 1860 kent men binnen de Maatschappij 
een eigen munteenheid. Met deze 
koloniemunt kan men in de koloniewinkels 
alles kopen behalve sterke drank. 
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 Maatschappij van Weldadigheid zet 
zich waar mogelijk in om medemensen in 
de maatschappij kansen te bieden op het 
terrein van wonen, werken en educatie.
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.
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Cultureel erfgoed
BankGiroLoterij Museumprijs
Eind februari is Museum De Koloniehof 
genomineerd voor de BankGiroLoterij 
Museumprijs 2013 samen met drie musea 
in Nederland, te weten Joods Historisch 
Museum in Amsterdam, Beeld en Geluid 
in Hilversum en Museum Drachten. Het 
museum dat er het best in slaagt een groep of 
gemeenschap aan zich te binden mag de prijs 
in ontvangst nemen. Een vakjury selecteerde 
uit 43 aanmeldingen vier musea. Via een 
speciale website kon het publiek sinds eind 
februari op deze musea stemmen.

Vele acties zijn op touw gezet om zo veel 
mogelijk stemmen te verwerven. 
 
De Gemeenteraad van Westerveld kwam met 
een ludieke actie door verkleed als kolonisten 
op de foto te gaan in De Koloniehof.
Het Joods Historisch Museum mocht de prijs 
(cheque van € 100.000) in ontvangst nemen. 
De Koloniehof eindigde als derde achter Beeld 
en Geluid.

De nominatie voor de BankGiroLoterij 
Museumprijs heeft veel positieve reacties 
opgeleverd.

Koloniedag 2013   
In 2009 is de eerste Koloniedag 
georganiseerd in het kader van Westerveld, 
culturele gemeente van Drenthe. Deze dag 
was een groot succes. In 2013 heeft de MvW 
deze dag zelf georganiseerd met als thema 
“Bewoningsgeschiedenis in kaart”. 

Tal van activiteiten hebben deze dag 
plaatsgevonden, o.a. lezingen, toneelspel, 
boekpresentatie, rondritten met 
paardentram en boevenbus, informatie 
over Werelderfgoed en als hoogtepunt een 
voordracht van en onthulling van de Multi 
touch tafel door Philip Freriks.

De heer Thijs Rinsema heeft in samenwerking 
met het Drents Archief en de MvW alle 
koloniewoningen gebouwd door de MvW in 
beeld gebracht. Dankzij zijn inspanningen 
kunnen nazaten van kolonisten (800.000) de 
exacte locatie vinden waar hun voorouders 
in de kolonie hebben gewoond. Alle locaties 
worden op de Multi toch tafel in museum De 
Koloniehof zichtbaar gemaakt. Vele bezoekers 
hebben van deze mogelijkheid al dankbaar 
gebruik gemaakt. 

Verder waren deze dag lezingen van 
Peter Sluiter over “Wonen in Veenhuizen”, 
Thijs Rinsema over zijn onderzoek naar 

Stem en maak kans op een 3-daagse citytrip Istanbul* 

of een Apple iPad Mini Wifi 64 GB

*Verblijf in 4* hotel met ontbijt, aangeboden door Corendon Vliegvakanties

www.museumprijs.nl/museumdekoloniehof

Museum de Koloniehof in Frederiksoord is uit vele tientallen musea 

samen met drie andere kandidaten genomineerd voor de landelijke 

BankGiro Loterij Museumprijs 2013: de belangrijkste prijs in museumland. 

Een prachtig blijk van waardering en we zijn dan ook geweldig 

trots! Maar dit kunnen we niet alleen: we hebben uw stem nodig om 

als winnaar uit de bus te komen. Met het aan de prijs verbonden 

geldbedrag van 100.000 euro willen wij graag een noodzakelijke 

uitbreiding aan ons museum realiseren en een lesvervangend educatief 

programma over armoede ontwikkelen.

OP
Museum De Koloniehof

Koningin Wilhelminalaan 87, 8382 GC  Frederiksoord
Museum De Koloniehof
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f www.museumprijs.nl/museumdekoloniehof

Dagelijks GRATIS TOEGANG in maart. 13:00-16:00 uur 

OP

Museum De Koloniehof
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de bewoningsgeschiedenis, Marinke 
Steenhuis over het onderzoek “Koloniën 
van Weldadigheid” op de Werelderfgoedlijst 
en Geert Groen over zijn boek over “Joden 
op de Pol”.

Rondritten met de boevenbus, een 
nostalgische tram en rondwandelingen 
onder leiding van een gids behoorden ook 
tot de mogelijkheden. De Koloniedag werd 
bezocht door ca. 1.000 personen.

Erfgoedfair van het Noorden  
In de historische ambiance van Frederiksoord 
heeft op zondag 6 oktober 2013 de eerste 
editie van de Erfgoedfair van het Noorden 
plaats gevonden. Deze sfeervolle themafair 
stond  geheel in het teken van het wonen in 
een historisch huis.

Bewoners van jaren dertig woningen, oude 
boerderijen, robuuste herenhuizen en statige 
borgen hebben één ding gemeen: liefde 
voor historie, vakmanschap en het in goede 
staat doorgeven van ‘hun’ pand aan de 
volgende generaties. Tijdens de Erfgoedfair 
van het Noorden ontmoeten zij bedrijven 
en specialisten die met passie dergelijke 
gebouwen restaureren, onderhouden en 
inrichten.

Een wereld van traditioneel vakmanschap; 
houtsnijwerk, handbeschilderde tegels, 
smeedwerk, aanbrengen van knipvoegen en 
het restaureren van meubels of schilderijen. 
Ambachtslieden brengen hun passie tot leven 
door hun vak tijdens de fair uit te voeren. 
Daarnaast bieden standhouders de mooiste 

producten op het gebied van stoffering, 
meubelen, verlichting, kunst, antiek, oude 
bouwmaterialen en tuinornamenten.
Het sfeervolle evenement vond plaats op het 
terrein van Museum De Koloniehof. Bezoekers 
konden op deze dag deelnemen aan 
boeiende lezingen, workshops en thematische 
rondleidingen. In het dorp waren enkele 
bijzondere historische woningen opengesteld. 

Een unieke gelegenheid om kennis te maken 
met de boeiende koloniegeschiedenis 
van Frederiksoord. Bezoekers werden 
met de Kolonietram naar de verschillende 
koloniewoningen gereden en werden in de 
woningen door de bewoners rondgeleid. 
Bezoekers konden in twee monumentale 
koloniewoningen kijken en in twee 
Koloniewoningen van de Toekomst.

De Erfgoedfair van het Noorden is een 
initiatief van de Stichting Maatschappij van 
Weldadigheid en Herenhuis in samenwerking 
met provincie Drenthe, gemeente 
Westerveld, Recreatieschap Drenthe en 
monumentenverzekeraar Donatus.
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Het beheren en exploiteren 
van de bezittingen
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 18.631 meter 
zandwegen opnieuw geprofileerd en de 
knelpunten zijn aangepakt in het gehele 
gebied Frederiksoord-Wilhelminaoord en 
het Vledderbos. Ook het laatste gedeelte 
van Boschoord is afgewikkeld. In totaal 
294 kraanuren.

Voor het onderhoud aan de laanbomen is 
een onderhoudsplan opgesteld. Het laatste 
van het zes jarig plan is in 2013 uitgevoerd, 
het betreft 683 bomen. Hiermede is het 
achterstallig onderhoud aan de laanbomen 
weggewerkt en wordt in 2014 begonnen 
met regulier onderhoud.

Prunusbestrijding heeft plaats gevonden en 
in totaal is 118 ha. bewerkt.

Eind oktober hadden wij te maken met een 

behoorlijke storm. Zowel in Frederiksoord-
Wilhelminaoord als in Boschoord zijn veel 
bomen omgewaaid. Helaas ook veel oude 
bomen.

Omdat schade is ontstaan door het gehele 
gebied hebben de opruimwerkzaamheden 
geruime tijd in beslag genomen.  

Onderhoudswerkzaamheden door 
Bureau Ecolan
Bureau Ecolan, dat voorziet in werkervarings-
plaatsen 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.

Bureau Ecolan is lange tijd bezig geweest 
het stormhout in de bossen te ruimen. Als 
eerst zijn alle wegen en wandelpaden weer 
vrijgemaakt.
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Verpachte hoeven en landerijen
In de samenstelling van de verpachte 
hoeven en landerijen zijn in 2013 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, waarna een ruilverkaveling 
binnen de MvW in gang is gezet.

Per 1 mei 2013 is een van de pachtbedrijven 
verplaatst naar de Hoeve Prinses Marianne, 
waardoor de Hoeve Immer Moed in 
Vledderveen leeg komt te staan. 
De pachter heeft bij de Hoeve Prinses 
Marianne een nieuwe ligboxenstal gebouwd. 
Het bouwen van deze ligboxenstal nabij 
twee Rijksmonumenten (Hoeve Prinses 
Marianne en de aangrenzende hooischuur) 

heeft de nodige aandacht gekregen. Samen 
met pachter en architect is een ontwerp 
gemaakt.  Aan Gemeente, Provincie, 
Monumentencommissie, Welstand en de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed is het plan 
voorgelegd en besproken. Alle partijen konden 
zich in het plan vinden.

De pachter heeft eind maart 2013 een open 
dag georganiseerd. Ca. 1.000 mensen 
hebben een bezoekje gebracht en waren vol 
lof over het resultaat. De nieuwe stal is op 
een goede wijze ingepast in het  Beschermd 
Dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord.
Voor de hoeve “Immer Moed” in Vledderveen/
Boschoord heeft zich een nieuwe pachter 
gemeld en zal in 2014 de landerijen en hoeve 
gaan pachten.

Met twee andere pachters zijn inmiddels 
nieuwe pachtcontracten afgesloten en met 
twee andere pachters zijn nog gesprekken 
gaande over de invulling.

Akkerbouwbedrijf Maatschappij van 
Weldadigheid 
In 2013 heeft de MvW nog een aantal 
hectares in eigen gebruik gehad, omdat een 
ruiling met pachters nog niet kon worden 
geregeld. In 2014 zal dit verder gestalte 
krijgen. 

Door de nodige verschuivingen en 
ruilingen zijn nagenoeg alle kavels waar de 
“Koloniewoning van de toekomst” volgens het 
bestemmingsplan kunnen worden gebouwd 
beschikbaar gekomen.

Gebouwen
Het normale noodzakelijke onderhoud aan de 
gebouwen heeft plaatsgevonden. 

Soosgebouw 
De Maatschappij heeft in overleg met Park 
Frederiksoord (Grontmij en Friso) besloten 
het soosgebouw aan de Majoor van 
Swietenlaan in Frederiksoord te slopen. 
Het vervallen gebouw was een doorn in 
het oog en tot ergernis van veel inwoners. 
Voor de Koloniedag op 26 mei 2013 was de 
locatie keurig opgeruimd. De Maatschappij 
heeft daarbij de kosten voor haar rekening 
genomen.
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Hotel Frederiksoord 
In overleg met de nieuwe huurders, 
Marcel en Giny Vos, is in oktober 2013 
een start gemaakt met renovatie van de 
hotelkamers. De Maatschappij heeft het 
casco deel van alle kamers aangepakt. 
Met name de badkamers zijn waar 
mogelijk vergroot. De huurder heeft 
op de benedenverdieping vier kamers 
ingericht en de andere zeven kamers 
volgen zo spoedig mogelijk. Restaurant 
en serre zijn geverfd en opnieuw 
ingericht.

Restauratie Hooischuur
In 2013 is de hooischuur 
(Rijksmonument) gerestaureerd. 
Rond 1860 heeft de MvW zes 
grote boerderijen gebouwd.  
Alle boerderijen waren identiek 
met ieder twee hooischuren.  
De hooischuur bij de hoeve 
Prinses Marianne is de enige 
nog overgebleven hooischuur.
Het restaureren bestond uit 
het vervangen van een deel 
van de houten planken en het 
vernieuwen van de kap met een 
geheel nieuw rieten dak. De 
nieuwe pachter van de hoeve 
Prinses Marianne heeft de 
schuur thans in gebruik.
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Museum de Koloniehof
Op de eerste zondag in augustus is 
de traditionele zomermarkt gehouden. 
Ongeveer 2.000 bezoekers konden 
welkom worden geheten. Ruim zestig 
standhouders waren aanwezig en met 
veel ambacht en demonstraties spreken 
we over een goede en kwalitatieve 
markt. Dit wordt door de bezoekers zeer 
gewaardeerd.

De Koloniewintermarkt is na vele jaren 
vervangen door het Winterboschfestijn. In 
het bos grenzend aan het terrein van De 
Koloniehof is een prachtig pad aangelegd en 
de kramen en activiteiten vonden nagenoeg 
geheel in het bos plaats. Een mooi en sfeerrijk 
gebeuren dat in 2014 zal worden herhaald.
De tijdelijke expositie “Kolonie en ambacht” is 
voor het tweede jaar gehandhaafd. 

Kolonietram 
In september 2013 heeft de Maatschappij 
een nostalgische tram aangeschaft en 
omgedoopt tot Kolonietram. De Kolonietram 
bestaat uit een trekker en een wagon. In de 
trekker is plaats voor 25 bezoekers en in de 
wagon 35. Kleine groepen van maximaal 25 
personen gaan met de trekker een rondrit 
maken, grote groepen tot maximaal 60 
personen is met de combinatie mogelijk. De 

Kolonietram wordt door vrijwilligers bestuurd 
en een vrijwilliger als gids gaat mee voor 
uitleg over het gebied.

Met de Kolonietram worden rondritten 
gemaakt door het gebied van de Maatschappij 
en gaat langs de vele Rijksmonumenten.
Het “buitenmuseum” is nu ontsloten. De 
Kolonietram reed voor het eerst tijdens de 
Erfgoedfair van het Noorden.
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Erfgoed Westerbeeksloot,
Kolonie Belvedereproject

De projectgroep Erfgoed Westerbeeksloot heeft zich bezig gehouden met de 
planvorming voor de Westerbeeksloot en de herinrichting Koningin Wilhelminalaan.
Overleg met het Waterschap Reest & Wieden heeft plaatsgevonden om te kijken of 
het waterpeil in de Westerbeeksloot omhoog gebracht kan worden en daarmee de 
Westerbeeksloot beleefbaar te maken. 
De Kon. Wilhelminalaan zal door de provincie Drenthe worden heringericht en 
daarna worden overgedragen aan de gemeente Westerveld.

 
Aan de Molenlaan in Frederiksoord zijn acht woningen gerealiseerd en inmiddels 
bewoond. Aan de M.A. van Naamen van Eemneslaan is één woning gerealiseerd 
en bewoond. Aan de Vaartweg is de eerste fase van vijf woningen van start gegaan. 
In 2013 is met de bouw van de eerste woning begonnen. Vijf opties zijn eind 2013 
uitgegeven.

De woningen worden middels aardwarmte verwarmd en PV - panelen  zorgen 
voor de energie. Van de eerste woningen zijn na een jaar monitoren de gegevens 
bekend. De geplaatste PV - panelen geven meer opbrengst dan aanvankelijk was 
berekend. De opbrengst lag gemiddeld 10% hoger.

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.
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Communicatie

Nieuw logo
Begin 2014 heeft de Maatschappij een 
nieuw logo gepresenteerd. Het logo 
bestaat uit een beeltenis van Johannes van 
den Bosch met de naam Maatschappij van 
Weldadigheid. De Maatschappij profileert 
zich nadrukkelijk met haar stichter, op weg 
naar 2018, het 200-jarig bestaan.

Externe communicatie
De externe communicatiemedewerker is in 
2013 actief geweest met:
•  het uitbrengen en vernieuwen van 

foldermateriaal en persberichten
•  campagnevoering rondom de nominatie 

BankGiroLoterij Museumprijs
• organisatie en p.r. Koloniedag
• p.r. Multi touch tafel
•  productie en redactie van het boekje 

“Bewoningsgeschiedenis in kaart”
•  redactie erfinrichtingsbrochure 

Koloniewoning van de Toekomst
• actualiseren websites
   bijhouden Twitter account
•  productie diverse redactionele bijdragen 

free publicity

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 is het programma 
gepresenteerd.

Vooruitlopend op de plannen voor 
2014/2015 heeft zij een projectplan 
geschreven voor het voorgenomen oral 
historyproject “Kolonieverleden Verteld” 
en zijn bijbehorende subsidieaanvragen 
ingediend (en intussen gehonoreerd).

De Star
Een informatiebulletin uitgegeven voor de bewoners van 
Frederiksoord en Wilhelminaoord is in haar zevende jaargang vijf 
keer verschenen. Ter gelegenheid van de Koloniedag is een extra 
uitgave verschenen. De redactie van De Star heeft het bulletin weer 
kunnen vullen met veel nuttige informatie voor de bewoners en 
belangstellenden buiten onze gemeenschap. Het aantal digitale 
abonnementen neemt nog steeds toe.

Website: www.landgoedboschoord.nl
Enkele vrijwilligers houden zich bezig met het monitoren van reptielen 
in Boschoord. Bastiaan Walpot maakte een website waarop de 
bevindingen van het onderzoek worden getoond. Verder bevat 
de site veel informatie over het gebied voor de wandelaar en 
natuurliefhebber.
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Het wetenschappelijk onderzoek door Bureau 
Steenhuis en Meurs heeft aangetoond, dat de Koloniën 
van Weldadigheid uniek zijn. De Maatschappij van 
Weldadigheid voldoet aan twee criteria waarmee 
aanspraak kan worden gemaakt op de titel 
Werelderfgoed:

Criterium 5: “Het monument is een goed voorbeeld van 
een traditionele menselijke bewoning of landgebruik 
die een cultuur of samenspel met de omgeving 
vertegenwoordigt. Met name wanneer het bedreigd wordt 
door een onomkeerbare verandering”.

Criterium 6: “Het monument is verweven met 
gebeurtenissen of bestaande tradities, met ideeën 
of geloof, of met artistieke en literaire werken van 
uitzonderlijke internationale waarde”.

De provincie Drenthe en de betrokken gemeenten gaan 
de benodigde stukken verzamelen en uitwerken. Streven 
is nog steeds om in 1818 bij het 200-jarig bestaan van 
de Maatschappij van Weldadigheid een plaats op de 
Werelderfgoedlijst te verkrijgen.
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Organisatie

wereld
erfgoed
2018 Koloniën van Weldadigheid

Bestuur
Het bestuur heeft in deze verslagperiode 

enige wijzigingen ondergaan.

De heer drs. A.F. Tempelaar en  
mr. H.J. Wemekamp zijn in het  

verslagjaar afgetreden.

Toegetreden zijn mevrouw A. Wösten-Kreeft 
en mevrouw A. Haarsma.

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. 

en medewerkers per 31 december 2013

Bestuursleden
drs.  K.C. Boer, waarnemend voorzitter
Jhr. mr. J.W.H. van den Bosch, lid
ing. C.J. Vellinga, lid
mevrouw A. Wösten-Kreeft, lid
mevrouw A. Haarsma, lid

Medewerkers
Per 1 september 2013 is Sander Simonse 
in dienst getreden als adjunct-directeur. Hij 
ondersteunt  in eerste instantie Jan Mensink 
en in een later stadium zal een nadere 
taakverdeling volgen.

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

Medewerkers fulltime 4
medewerkers parttime 6
medewerkers oproep 3
aantal fte’s 6,3
ziekteverzuim 1,22%

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 2013 waarbij vele vrijwilligers mede-
werking hebben verleend, zijn: de Koloniedag, 
de Koloniezomermarkt, de Erfgoedfair van het 
Noorden en het Winterboschfestijn.

Frederiksoord, augustus 2014.
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Cijfers en feiten

De Koloniehof 2010     2011        2012 2013        
aantal bezoekers 13.453 13.342 11,193 12.795
begunstigers 242 246 246 263
      

Bossen: 2012 2013
gekapt hout (FSC gecertificeerd) 4.542m³ 3.925 m³
zandwegen geprofileerd  18.500m1 18.631m1

Personele bezetting: 2012 2013
bestuur  5 5
medewerkers 9 9
vrijwilligers 42 51

Grondgebruik (in ha.):
bos en natuur     748
landbouw verpacht      401
landbouw eigen gebruik        75
erfpacht        50
bebouwing, wegen en sloten        34

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:  2012 2013
Ontvangsten €   1.333.750 €   1.541.969
Uitgaven €   1.294.625 €   1.593.776

Resultaat €        39.125 - €        51.807 

Colofon
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
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Maatschappij van Weldadigheid
Majoor van Swietenlaan 28

8382 CG  Frederiksoord
0521 381225

info@mvwfrederiksoord.nl

www.mvwfrederiksoord.nl


