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1. VOORWOORD 
 
 
 
 
Voor Stichting De Bastei was 2017 een jaar waarin de verhuizing van het museum van de 
Gerard Noodtstraat naar de Waalkade moest plaatsvinden. Na de vondst van spectaculaire 
archeologische resten op de bouwlocatie van De Bastei in 2015 werden de 
bouwwerkzaamheden in 2016 weer hervat maar in 2017 kregen we opnieuw te maken met 
vertragingen. 
 
Het Natuurmuseum sloot op 1 oktober 2017 definitief de deuren voor het publiek. Toch zou 
het nog tot december 2017 voor de medewerkers van De Bastei hun intrek konden nemen in 
de nieuwe kantoorruimtes in de De Bastei. De inrichting van de expositieruimtes kon toen 
pas starten zodat de opening voor het publiek uitgesteld moest worden tot het voorjaar van 
2018. Inmiddels is deze opening uiteindelijk opgeschoven naar 19 mei 2018. 
 
Het uitstel van de opening heeft wel zijn weerslag gehad op de exploitatie in 2017 omdat in 
eerste instantie al rekening werd gehouden met een openstelling met daarbij behorende 
inkomsten vanaf september 2017. Vooralsnog heeft de stichting deze tegenvallers met eigen 
middelen op kunnen vangen. Voor 2018 wordt dit wel een probleem wat de stichting niet 
zonder steun van de gemeente op kan lossen. 
 
Met de opening van De Bastei is wel een periode van intensieve voorbereidingen afgesloten, 
niet alleen voor de Stichting De Bastei maar ook voor de partners (‘deelnemers’) 
Staatsbosbeheer, IVN Rijk van Nijmegen, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Driestroom. De 
opening van De Bastei sluit ook mooi aan bij de aanwijzing van de stad Nijmegen als 
European Green Capital voor 2018. Een mooie kroon op het werk van al degenen die bij dit 
project betrokken zijn.  
 
 
Nijmegen, 24 mei 2018 
 
 
 
Wim Hompe,         
voorzitter         
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2. COLLECTIE EN COLLECTIEBEHEER in 2017 
 
 
 
 
Overzicht collectie in cijfers: 

 Herbarium Entomologie Vertebraten Geopaleo Diversen 
      

Omvang collectie:      

Aantal objecten 18231 70000 5356 11828  1478 

Geselecteerde 
objecten* 

9950 33791 4758 10790  1478 

Ongeselecteerde 
objecten 

8281 36209 598 1038  - 

Selectiegraad 54,5% 48,3% 88,8% 91%  100% 

       

Digitale basis 
registratie: 

      

Geregistreerd in 2016 96 1391 674 532  376 

Totaal geregistreerd 9449 33791 4758 10116  1478 

Registratiegraad 94,9% 100% 100% 94%  100% 

* = kerncollectie 

 
 
 
Bruiklenen in 2017: 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bruikleenverkeer in verslagjaar 2017.  
 

 Nijmegen Regio  Totaal 

Aantal bruiklenen 41 13 54 

Aantal objecten 186 53 239 

Duur in weken 342 106 448 
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3. EXPOSITIES 

 
 
 

Bezoek Natuurmuseum:      2016:         2017:                               
(geopend tot 30-9-2017) 
                 15.759    10.000 
 
Overige locaties in 2017: 
De Bastei  :     1.000 rondleidingen voor genodigden 

Sint Nicolaaskapel (op dinsdag):   4.300 bezoekers (open: 29-3 t/m 25-10-2016) 
Roomsche Voet & Jacobstoren:     275 bezoekers (o.a. Monumentendag 2016) 
               ---------- + 
Totaal overige locaties in 2017:  5.575   
 

 
 

Expositieprogramma 2017  locatie Natuurmuseum 
 
Bezoekerscentrum Gelderse Poort  (permanente expositie) 

Entree en begane grond van het Natuurmuseum zijn 
ingericht als bezoekerscentrum voor de Gelderse Poort. 
Bezoekers kunnen er allerlei informatie over het 
Gelderse rivierenland vinden. Dit sluit goed aan bij het 
aanbod van het Agentschap van de VVV dat in het 
museum is ondergebracht. Productie: De Bastei 

 
‘Merelmest, Miezemuizen & Hommelpap’         15 oktober 2016  – 12 februari 2017 

Een speel- en speurtentoonstelling over de natuur in de 
stad. Joep de Merel, Miep de Muis en Bep de 
Tuinhommel gaan bij elkaar logeren. Alle drie wonen ze 
in de stad. Joep woont in het park, Miep in een 
woonhuis en Bep in de tuin. Tijdens hun logeerpartijen 
komen de dieren heel wat van elkaar te weten. Zo leren 
Joep en Bep wat miezemuizen is, vertelt Joep van alle 
kleuren merelmest en wordt er bij Bep thuis hommelpap 
gegeten. Een kleurrijke expositie voor kinderen van 4 
t/m 8 jaar is vormgegeven als een stukje stadsnatuur in 

het museum.  
Productie: Steengoed.nu 
 

‘Camouflagekunstenaars’  9 februari 2017 – 30 september 2017 
Tijdelijke tentoonstelling over camouflage in de 
dierenwereld 
Productie: Oeroeboeroe 

 
‘Natuurbeelden’     1 februari 2017 – 1 mei 2017 

Werk van bioloog-kunstenaar Ineke van Middelkoop 
Productie: Ineke van Middelkoop & De Bastei 

 
‘We cycle’    17 september 2017 – 1 oktober 2017 

Minitentoonstelling over recylcling 
Productie: ExpoRent 
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Reizende exposities in 2017: 
 
‘Zie ze Vliegen!’ (In roulatie sinds september 2010) 

Over vogels kennen en herkennen. ‘Vogels spotten’ is 
een spannende en avontuurlijke bezigheid. Zeker niet 
alleen voor mannen met grijze baarden, maar ook voor 
hippe vogels uit het basisonderwijs!  
Productie: De Bastei 
Gereserveerd voor 2018 door Bezoekerscentrum 
Amsterdamse Bos 

 
 
 
 
 

Voorbereidingen voor De Bastei: 
 

In 2017 is de fondswerving ten behoeve van de inrichting en de programmering van De 
Bastei voortgezet. Inmiddels heeft de stichting De Bastei de volgende toezeggingen 
ontvangen: 
(2015:) 
➢ eigen bijdrage stichting De Bastei    €    57.233,-  
➢ bijdrage Staatsbosbeheer:     €    70.000,- 
➢ gemeente, programma cultuurhistorie    €  150.000,-  
➢ gemeente, begroting cultuur/cultuurhistorie   €    50.000,- 
➢ Mondriaan Fonds       €    75.000,- 
➢ project ‘Verbeelding van de Waal’    €  109.290,- 

(met bijdragen van provincie, RCE en gemeente) 
(2016:) 
➢ Stichting Volksbelang  van 1895    €  150.000,- 
➢ Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)    €    25.000,- 
➢ VSB Fonds        €    30.000,- 
(2017:) 
➢ Bankgiro Loterij       €  300.000,- 
➢ Stichting Dioraphte      €    50.000,- 
➢ Crowdfunding Voordekunst (project ‘SandBox’)   €    15.000,- 

 
Een belangrijk deel (ca. 90%) van de kosten voor inrichting en programmering van De Bastei 
is daarmee gedekt.  In 2018 worden nog aanvullende subsidies aangevraagd bij o.a. de 
provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen (programma ‘Groen Verbindt’). 
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4. PUBLIEKSACTIVITEITEN 
 
 
 

Evenementen en excursies 
 
Jaar van de Patrijs   januari – december 2017 

Geëerd met een kleine presentatie over deze bijzondere 
soort waarbij ook een film over de kievit te zien was. 

 
GEA-lezingen januari – december 2017 

Maandelijkse lezingen van de Stichting Geologische 
Activiteiten (GEA). Onder meer over mineralen en 
fossielen, pleistocene vondsten, kristallen & edelstenen. 
Organisatie: Stichting GEA Kring Arnhem-Nijmegen 
 

KNNV-lezingen januari – december 2017 
  Lezingen van de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging (KNNV) over natuur en 
landschap in het Rijk van Nijmegen.  
Organisatie: KNNV Afdeling Nijmegen 

 
Ontdekkingstochten januari – december 2017 

Avontuurlijke tochten door de natuur voor kinderen van 
8 tot 12 jaar, iedere 2e woensdag van de maand. Met 
thema’s als onderwateravontuur in de Ooijpolder, GPS- 
en survivaltocht in de Stadswaard, fossielen, werken in 
‘t Zwanenbroekje, vogels in de Ooijpolder, speuren naar 
paddenstoelen, op pad met de schaapherder, oogsten 
op landgoed Grootstal, uilenballen pluizen en stenen 
zoeken langs de Waal. 
Organisatie: IVN Rijk van Nijmegen & De Bastei 
 

Fête de la Nature 21 & 22 mei 2017 
 In het kader van dit internationale natuurfestival waren 
er verschillende publieksactiviteiten op de Waalkade, 
deels gekoppeld aan het festival de Kaai.  

 
Struinen door de Stadswaard maart 2017 – oktober 2017 

Veldles van De Bastei en Staatsbosbeheer met als doel 
leerlingen van de bovenbouw in contact te laten komen 
met de natuur in hun directe omgeving. Gewapend met 
schepnetten, grondboren, zoekkaarten en verrekijkers 
gaan ze op onderzoek in de Stadswaard, een 
natuurgebied op een steenworp afstand van Nijmegen. 
In 2017 in samenwerking met Wetering BV, aannemer 
van de herinrichting van de Stadswaard. (Deze 
werkzaamheden werden in november 2017 afgerond.) 

 
Open Monumentendag(en) 9 & 10 september 2017 

Met een presentatie over de geschiedenis van de 
synagoge waarin het Natuurmuseum is gevestigd. 
Organisatie: Comité Open Monumentendag 
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Weekend van de Wetenschap 7 & 8 oktober 2017 
  In samenwerking met WUR/Alterra was er een kleine 

presentatie over otters ingericht. Met een college over 
de otter in het kader van de Museum Jeugd Universiteit 
Organisatie: De Bastei i.s.m. Alterra 

 
024 Geschiedenis oktober 2017 

De Bastei nam deel aan de speciale markt in de 
Stevenskerk. Medewerkers verzorgden rondleidingen. 
Ook in de torens van het Kronenburgerpark, de 
Roomsche Voet en de Jacobstoren. 
Organisatie: 024 Geschiedenis & De Bastei 

 
Vriendendag De Bastei zaterdag 18 november 2017 

Vrienden van De Bastei en andere genodigden werden 
ontvangen in het Natuurmuseum. Daarna namen de 
gasten deel aan een speciale excursies naar de bouw 
van De Bastei (o.l.v. architect Marc van Roosmalen) en 
naar de werkzaamheden in Stadwaard (o.l.v. 
omgevingsmanager Toon van Mierlo, Wetering BV). De 
dag werd afgesloten met drankje en hapje in het Info-
punt aan de Waalkade. Een prima opkomst en zonder 
meer een zeer geslaagde dag! 
Organisatie: De Bastei 

 
 
 

 
5. NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IN DE BASTEI 
 
 

 
NME in De Bastei 
NME staat voor natuur- en milieueducatie en is vooral bekend om zijn buitenexcursies en 
natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen. Deze excursies zijn ontwikkeld vanuit de kennis 
dat leerlingen de gedragscomponent ‘zorg dragen voor je omgeving’ pas echt ontwikkelen, 
als ze theorie aan praktijk kunnen binden. Door de financiële ondersteuning van gemeente 
Nijmegen en de inzet van meer dan 50 betrokken instellingen en burgerinitiatieven kunnen 
leerlingen uit het Nijmeegse onderwijsveld deze benodigde kennis en praktijkervaringen in 
hun eigen (school)omgeving opdoen. 
 
De activiteiten van De Bastei  op het gebied van NME zijn in een afzonderlijk verslag 
beschreven. Dit verslag is ook in te zien via de website www.debastei.nl 
 
 

  

http://www.debastei.nl/
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6. DIENSTVERLENING 
 
 
 
De Bastei-Uitleenservice 
De uitleenservice van De Bastei verzorgt het beheer en de uitleen van een uitgebreid 
aanbod aan leskisten en andere NME-lesmaterialen, met name voor het basisonderwijs. Met 
ingang van 1-1-2015 heeft de De Bastei van de gemeente Nijmegen de NME-ondersteuning 
voor het Nijmeegse onderwijsveld toegewezen gekregen. Zowel de adviserende rol en de 
makelaarsfunctie als het praktische het beheer van de NME-materialen (NME-uitleenservice) 
vallen daarmee beiden nu onder de verantwoordelijkheid van De Bastei. 
 
Dienstverlening op museaal gebied 

Het museum is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties 
(SNNC) waar de grotere natuurhistorische instellingen van ons land in participeren. De 
SNNC-leden zetten zich in om kleinere instellingen en centra voor natuuronderwijs te 
ondersteunen met de uitleen van objecten, inbreng van deskundigheid en het beschikbaar 
stellen van faciliteiten.  
De diensten die De Bastei verzorgt, betreffen onder meer:  

• advies inzake registratie en conservering van voorwerpen 

• uitleen van voorwerpen uit de collectie ten behoeve van tentoonstellingen 

• advies en hulp bij het maken van tentoonstellingen 

• beschikbaar stellen van data op basis van de regionale collectie 

• informatie en advies met betrekking tot natuur en landschap in de regio. 
 
 
Centrumfunctie van het museum 
Het museum functioneert als centrum voor natuurstudie en ontmoetingsplaats voor leden 
van natuurorganisaties, geologische verenigingen en cultuurhistorische verenigingen. Dat 
komt onder meer tot uiting in: 

• vestiging secretariaat/postadres Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen 

• werkavonden/bijeenkomsten KNNV - Werkgroep Insecten 

• werkavonden/bijeenkomsten KNNV - Werkgroep Planten 

• werkavonden/bijeenkomsten Historische werkgroep De Bastei 

• werkavonden/bijeenkomsten GEA - Werkgroep Fossielen 

• werkavonden/bijeenkomsten GEA - Werkgroep Zand 

• werkdagen/bijeenkomsten NEV - diverse secties 

• vergaderingen/lezingen Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 

• bijeenkomsten van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) 

• secretariaat Stichting Nijmeegse Torendag 

• bijeenkomsten van Cultuurfonds NVBO 
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7. VRIENDEN VAN DE BASTEI 
 
 
 
Aantal vrienden 
In 2017 had De Bastei 240 ‘Vrienden van De Bastei’. De Vrienden genieten de volgende 
voordelen: 

• gratis toegang tot alle exposities (exclusief eventuele toeslagen) 

• korting op alle overige activiteiten, zoals ontdekkingstochten, excursies en wandeltochten 

• 10% korting op VVV-artikelen in onze winkels 

• de online Nieuwsbrief met actuele informatie over De Bastei en het  programma. 
 
Er zijn twee soorten lidmaatschappen om Vriend te worden van De Bastei: 

• Vriend – individueel lidmaatschap voor €12,50 per jaar 

• Gezinsvriend – gezinslidmaatschap voor €20,00 per jaar 
 

 
VriendenLoterij 
Sinds 2011 neemt het Natuurmuseum Nijmegen deel aan de ‘VriendenLoterij’ (voorheen 
Sponsor-Bingo-Loterij). Als rechtsopvolger van het Natuurmuseum komt deze opbrengst 
sinds 2014 ten goede aan Stichting De Bastei. De opbrengst bedroeg in 2017 € 441,–. 
Eenzelfde bedrag komt ten goede aan andere goede doelen die gesteund worden door de 
VriendenLoterij.  

 

  
Nieuwsbrief van De Bastei 
De Nieuwsbrief is sinds 2014 een volledig digitale nieuwsbrief. In 2015 zijn de lay-out en de 
digitale vormgeving verder verbeterd. De samenstelling van afzonderlijke nieuwsbrieven voor 
het Natuurmuseum en museum De Stratemakerstoren is inmiddels gestopt. 
 
 
Vriendendag 2017 (18 november 2017) 
Vrienden van De Bastei en andere genodigden werden ontvangen in De Bastei.   
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8. Samenwerkingsprojecten 
 

 
 
 

➢ project ‘Verbeelding van de Waal’: samenwerkingsproject met o.a. Museum Het 
Valkhof en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarin De Bastei de lead-partner 
was. Het project resulteerde in een permanente themapresentatie op de website 
www.mijnGelderland.nl, een digitale pilotpresentatie van depotstukken van Museum Het 
Valkhof en een publicatie ‘Verbeelding van de Waal’ (ISBN 978-90-828017-0-5) die ook 

als PDF-bestand via de projectwebsite www.verbeeldingvandewaal.nl beschikbaar is. Het 
project werd genomineerd voor de Gouden Roos Erfgoedprijs 2017 van Erfgoed 
Gelderland. 
 

➢ project ‘Leren doe je samen’: samenwerkingsproject met musea die zijn verenigd 
binnen de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Gericht op verdere 
professionalisering van museumeducatie. 

 

 
➢ project ‘dWaalpunten’: samenwerkingsproject van een aantal bezoekerscentra langs 

Waal en Rijn.  
 

➢ project ‘Groen-Blauwe-Rijn-Waal-alliantie’: samenwerkingsproject van meerdere 
organisaties gericht op het opheffen van ecologische barrières en het scheppen van 
draagvlak voor verdere verdere ingrepen door educatieve activiteiten zoals open dagen, 
excursies en veldlessen 
 

➢ project ‘De regio Rijn-Waal ontdekken’: samenwerkingsproject van De Bastei, de 
initiatiefgroep dWaalpunten en de Naturschutzzentra im Kreis Kleve 

  

http://www.mijngelderland.nl/
http://www.verbeeldingvandewaal.nl/
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9. ORGANISATIE EN BELEID 
 

 
 
 
Geregistreerd museum 
Stichting De Bastei is een geregistreerd museum. Onder de naam ‘Natuurmuseum Nijmegen 
en omstreken’ is het museum al sinds 1-5-2000 door de Stichting Museumregister Nederland 
erkend als een officieel geregistreerd museum. Daarmee voldeed het museum aan de 
kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Nederlandse Museumvereniging en het Landelijk 
Contact Museumconsulenten. In 2015 is de herijkingsmethode voor de erkenning als 
geregistreerd museum vervangen door een jaarlijkse digitale zelfanalyse die door de 
Stichting Museumregister Nederland wordt gecontroleerd. Erkenning als geregistreerd 
museum betekent o.a. ook dat de Museum-Jaarkaart ook voor De Bastei geldig is . 

 
 
Museumbestuur 

De Stichting De Bastei onderschrijft de Code Cultural Governance. Dit is ook vastgelegd in 
de oprichtingsakte van 28 juni 2014. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan good 
governance, transparant beleid en best-practice-bepalingen is weergegeven in Hoofdstuk 10 
Cultural Governance. 

 

 
Comité van Aanbeveling 

Het Comité van Aanbeveling van De Bastei wordt gevormd door: 

• dhr. H. Bruls, Burgemeester van Nijmegen 

• dhr. Prof. Dr. Ramaekers, Maastricht 

• dhr. V. Vroomkoning, Nijmegen 

• dhr. H. Keereweer, Wijchen 

• Mevrouw M. Martens, Nijmegen 

• Mevrouw G. ter Horst, Den Haag 

• dhr. Prof. Dr. H. van Houtum, Nijmegen 

• Mevrouw H. El Karouni, Nijmegen 

• De heer Prof. Dr. N. Nelissen, Nijmegen 

• Mevrouw Prof. Dr. D. Verhoeven, Apeldoorn 

• dhr. P. Wilbers, Berg en Dal 

• dhr. Prof. Dr. S. Wendelaar Bonga, Nijmegen 

• dhr. Prof, Dr. J. van Groenendael, Malden 

• dhr. E. Meijers, Nijmegen 
 
 
Relatie met de overheid 
De belangrijkste subsidiënt van Stichting De Bastei is de gemeente Nijmegen. Voor 2017 
waren de subsidieafspraken vastgelegd in de budgetsubsidie-overeenkomst voor de periode 
2016/2017. De gemeente Nijmegen speelt ook een belangrijke rol bij de financiering van 
gesubsidieerde banen zoals participatiebanen en een drietal andere gesubsidieerde banen 
die in het museum werkzaam zijn via een detacheringsovereenkomst met het WerkBedrijf 
Rijk van Nijmegen 
 
De relatie met de provincie Gelderland en de rijksoverheid is tot nu toe gebaseerd op 
incidentele subsidiebijdragen.  
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Realisatie De Bastei 
Op 12 februari 2014 besloot de overgrote meerderheid van de gemeenteraad voor realisatie 
van De Bastei waarmee een investering van 7,2 miljoen euro is gemoeid. Dit is exclusief 
inrichtingskosten en kosten voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk publieksprogramma. 
De Stichting De Bastei is daar zelf verantwoordelijk voor, samen met Staatsbosbeheer en 
IVN Rijk van Nijmegen die ook in De Bastei onderdak krijgen.  
Na een lange periode van voorbereidingen ging de daadwerkelijke bouw in april 2015 van 
start. Bij het archeologisch onderzoek van de bouwlocatie werden echter een aantal 
belangrijke archeologische vondsten gedaan waardoor de bouw moest worden stilgelegd. 
De plannen en extra kosten (2,6 miljoen) van de inpassing van deze archeologische 
vondsten zijn in mei 2016 door de Nijmeegse gemeenteraad goedgekeurd. Met ruim 1,5 jaar 
vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning is de planning bijgesteld tot opening 
van De Bastei in mei 2018. 
 
 
Huisvesting: Gerard Noodtstraat 121 
De publieksactiviteiten zijn gestaakt met ingang van 1-10-2017. De huur van het 
synagogepand is pas per 1-5-2018 opgezegd omdat de bouw van De Bastei nog niet 
voldoende was gevorderd om de collecties al over te kunnen brengen. 
 
 
Huisvesting: dependance 3e Walstraat 55 en atelier/depot Gorterplaats 34A 
De plannen voor realisatie van De Bastei gaan ervan uit dat de huidige depots worden 
aangehouden. Het museum blijft daarom investeren in verdere verbetering van de werk- en 
bewaaromstandigheden in de depots. 
 

                                                               
 Overzicht lidmaatschappen en overleg in 2017: 
             
 Museaal:                                                 

 •  Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties 

 •  Nederlandse Museumvereniging 

 •  Coöperatie Erfgoed Gelderland 
 
 Natuur- en milieueducatie / natuurgerichte recreatie:                              

 •  Stichting Gelderse Milieufederatie 

 •  Kring Gelderse Bezoekerscentra  
 
 Cultuurhistorie:                              

 •  Stichting Valkhofkwartier 

 •  Ondernemersvereniging Waalkade 

 •  Stichting Nijmeegs Torenoverleg 

 •  Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen 
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10. CULTURAL GOVERNANCE 
 
 
 
 
Verantwoording governance 
In dit hoofdstuk legt het bestuur verantwoording af over de wijze waarop de Code Cultural 
Governance (CCG) binnen de Stichting De Bastei wordt nageleefd. De Stichting wordt sinds 
28 juni 2014 bestuurd volgens het ‘bestuur-directie-model’ uit de CCG. (In de statuten is 
vastgelegd dat  deze bestuursvorm na opening van De Bastei omgezet kan worden in een 
‘raad-van-toezicht-model’.) 
Tegelijk met de statutenwijziging is een directie-reglement opgesteld met taken en 
bevoegdheden van de directie. De stichting onderschrijft hiermee de Principes en de Best-
Practice-Bepalingen die de CCG voorschrijft bij het ‘bestuur-directie-model’. 
 
 
Bestuur 
Met het oog op de fusie van Natuurmuseum en Stratemakerstoren hadden beide besturen al 
eerder besloten het aantal bestuursleden niet uit te breiden zodat bij de fusie al snel een 
nieuw bestuur voor Stichting De Bastei kon worden benoemd. Zie Hoofdstuk 10 Bestuur en 
medewerkers voor de actuele samenstelling van het bestuur 
 
 
Pas toe of leg uit …. 
Stichting De Bastei houdt zich zoveel mogelijk aan de Principes en Best-Practice-Bepalingen 
voor good governance. Er is nog één belangrijk punt waar het museum (nog) van de Code 
Cultural Governance afwijkt, n.l. de profielschets voor het bestuur van de stichting. Deze is 
bij de oprichting van de stichting (28 juni 2014) niet uitgewerkt omdat in de stichtingsakte al 
is opgenomen dat het ‘bestuur-directie-model’ na opening van De Bastei wordt omgevormd 
tot een ‘raad-van-toezicht’-model. Het stichtingsbestuur streeft ernaar om deze overgang aan 
het einde van boekjaar 2018, dus per 1-1-2019 in te laten gaan.  
 
 
Bezoldiging en nevenfuncties van bestuur en directie 
Bestuursleden van de Stichting Natuurmuseum Nijmegen en omstreken verrichten hun 
bestuurswerkzaamheden op pro-deo basis. 
Nevenfuncties van de bestuursleden zijn: 

• Wim Hompe: (oud-directeur GMG Media) 
o Voorzitter RIBW Nijmegen & Rivierenland 
o Voorzitter NIM Maatschappelijk Werk 
o Lid Raad van Toezicht Jeugdtandverzorging Nijmegen-Oss-Rotterdam 
o Lid Raad van Toezicht GGZ Midden- en Noord-Limburg 

• Frank Saris (Senior Onderzoeker SOVON, promovendus Radboud Universiteit Nijmegen) 
o Voorzitter Van Tienhovenstichting 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Bargerveen 
o Bestuurslid Heimans en Thijsse Stichting 
o Voorzitter Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen 

• Maarten van Schaik (Groepscontrole Bovemij Verzekeringsgroep N.V.)  
o Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Heyendael 

• Kees de Ruwe (Zelfstandig Interim- en Procesmanager)  
o Lid IPMA 
o Lid Ooa (Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs 
o Voorzitter Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting 
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• Qader Shafiq (Bureau Wijland)  
o Bestuurslid Kledingbank Nijmegen e.o. 
o Bestuurslid Stichting De Dukenburger 
o Columnist Nijmeegse weekbladen en De Gelderlander 

 
 
Directeur 
De directeur van Stichting De Bastei, Gerard Mangnus, ontving in 2017 een fiscaal loon van 
€ 61.689,-. Hij bekleedt naast zijn functie als museumdirecteur de volgende onbezoldigde 
functies: 

• bestuurslid Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties  

• lid Spiegelgroep Waalweelde 

• penningmeester Stichting Valkhofkwartier 
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11.  BESTUUR EN MEDEWERKERS 

 
 
 
Bestuur Stichting De Bastei 
voorzitter     Wim Hompe 

secretaris  Kees de Ruwe 

penningmeester  Maarten van Schaik   
bestuurslid  Frank Saris 

bestuurslid  Qader Shafiq 

 
 
Personeel 
directeur (0,92)    Gerard Mangnus 
hoofd nme-afdeling (0,78)   Dominique Vissenberg 
NME-consulent    Ria Boertjes 
NME-consulent     Robin Kop 
educatief medewerker (0,78)  Gertruud Cobben 

collectiebeheerder (0,55)  Daphne Niehoff 
administratief medewerker (0,92)  Maarten van de Ven 
receptionist (0,83)  Ingrid van Kessel 
receptionist (0.89)  Tessa Buck 
museummedewerker (0,89)  Gerard Brugman 
medewerker communicatie (0,67)  Emma van den Hoogen (31-3-2017 tot 1-9-2018) 
 
Detacheringen  
(Breed/Participatiebanen/Leerwerkplekken) 
museummedewerker (0,89)   René Pouwels  
museummedewerker (0,67)  Rik Jaspers 
databeheerder/receptionist (0,89)  Joram Klein 
museummedewerker (0,89)   Jan-Willem Koolen 
museummedewerker (0,67)   Karin Verberkt (tot 1-2-2018)  
 
 
Vrijwilligers  
 

Collectiebeheer: 
Rob Alving Ronald de Boer   Gerard Dirkse 
Hommo Edzes Gidi Fleuren   Sjak Gielen  
Sophie Hochstenbach Sita van Hoorn  Herman Huilmand 1)  
Roos de Huu Xander de Jong  Henk Lafèbre  
Berry Lensink Karel Sauer   Gerard Schreurs 
Piet Thijssen Sjoerd Wendelaar  Jerry Willemsen 
 

1)Herman Huilmand is 24 november 2017 overleden. Het museum verloor daarmee een gedreven en  
 deskundig preparateur, bioloog en natuurliefhebber. We zijn hem dankbaar voor de vele jaren die hij  
 als vrijwilliger en als bestuurslid aan de collectie en de  tentoonstellingen heeft gewerkt. 

   
Cultuurhistorie/Historische werkgroep:  
Gerard Alofs  Cor Bakker   Joop de Bruijn   
Gertie Derks Bert Eggelaar   Melchior de Grood 
Aafje Groustra-Werdeker  Paul Klinkenberg  Nico van Hoorn 
Hetty Rondags  Monique van Sas  Linda Scholte Lubberink 
Anna Simon  Ina Schultze Kool-Ketelaar Martijn Vermeulen 
Franz Ulrich  Albert van der Valk  Roland van Zonsbeek 
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Publieksactiviteiten en exposities:  
Jan Brok Marieke Droesen  Marcel Gutter 
Ton Ebben Moninque van Haasteren Thomas Juhasz 
Ignace Latour Gijsbert Peelen   Lara Schulte  
Nellie Spies-van Rooijen Jacco Steendam  Hans Vermeij 
 
NME Uitleenservice: Menno Verweij  
 
Balie/Receptie: 
Miep Bosveld Deepen de Bruin   Machteld Evers  
Elly van den Heuvel Gerard Schreurs  Stephan Sijpkens 
Yvonne Ubben   
 
 
Oproepkrachten: 
Iris Berends Martin Martens  Ingrid Rink  
Jan Spies Steven Uijen  
 
 
Stagiaires 

• Charlotte Theunissen  Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Bedrijfseconomie 
Uitwerking businessplan voor De Bastei + excel-model 
voor financiële planning 

• Gaelwyn van de Mije  Eco & Wildlife Helicon, Velp. 
Ontwerp veldles Rivierpark 

• Gijsje Goedhart   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 
Ontwerp veldles Rivierpark 
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12. FINANCIËN 
 
 
 
BALANS PER 31-12-2017: 
 
Activa: 
Vaste activa         €               2 
Vlottende activa: 

• Voorraad Winkel        €        2.291 

• Vorderingen en overlopende activa     €    513.330 

• Liquide middelen        €    441.339 
          ---------------- + 
          €    956.962 
 
Passiva: 
Eigen vermogen: 

• Continuïteitsreserve       €      36.474 

• Bestemmingsreserves       €    150.037 
Voorzieningen         €    511.092 
Schulden op korte termijn       €    259.359 
                  ----------------- + 
          €    956.962 
 
 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017: 
 
Uitgaven: 
Lonen en sociale lasten       €    418.185 
Overige personeelskosten       €      41.272 
Huisvestingskosten        €      66.616 
Kantoorkosten        €        8.893  
Algemene kosten        €        9.754 
Museale en projectkosten       €    106.746 
Reservering aanloopkosten De Bastei     €      21.341 
          ---------------- + 
Totaal uitgaven:        €    672.807 
 
      
 
 
Baten: 
Subsidies         €    550.512 
Projecten         €      81.606 
Eigen inkomsten        €      40.689 
          ---------------- + 
Totaal inkomsten:        €    672.807 


