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sŽŽƌǁŽŽƌĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌ
 

De foto op de omslag van dit jaarverslag verwijst naar een van de bedreigingen waaraan de 

ďƵŝƚĞŶƉůĂĂƚƐ� ,ƵǇŐĞŶƐ͛� ,ŽĨǁŝũĐŬ� Ěŝƚ� ũĂĂƌ� ďůŽŽƚ� ƐƚŽŶĚ͗� ĚĞ� ƉůĂŶŶĞŶ� ǀŽŽƌ� ĚĞ� ĂĂŶůĞŐ� Đ͘Ƌ͘�
uitbreiding van de spoorlijn Den Haag ʹ Zoetermeer, via Station Voorburg. De ruimtelijke 

druk die van alle zijden op Hofwijck wordt uitgeoefend zou daarmee nóg groter worden. 

Het zorgde voor wat onrust, maar inmiddels zijn de plannenmakers terug verwezen naar de 

tekentafel en lijkt het gevaar voorlopig geweken.   

Ook Covid 19 drukte haar stempel dit jaar weer op het functioneren van het museum. De 

eerste vijf maanden van het verslagjaar was het gesloten. Dat betekende geen inkomsten. 

Dat betekende in financieel opzicht overleven op de steun van de Rijksoverheid en de 

gemeente. Dat betekende ook bezuinigen. Dat is gelukt, maar de situatie was verre van 

ideaal. 

Voor een museale buitenplaats als Hofwijck, die de afgelopen jaren sterk heeft ingezet op 

het zelf genereren van inkomsten uit bezoek én de zakelijke markt, betekent het volledig 

wegvallen daarvan een gevoelige tegenslag. De zorgen omtrent de financiële situatie van 

de Vereniging die wij als bestuur al enkele jaren uitten zijn daarmee niet van de baan. Het 

stemt tot dankbaarheid dat de gemeente Leidschendam-Voorburg bereid was in goed 

overleg bij te springen. De mogelijkheden tot financiële steun vanuit het rijk zorgden ook 

voor enige lucht. En het was hartverwarmend om te merken dat velen ʹ leden én 

vrijwilligers ʹ een extra donatie deden. Ook de inzet van de vrijwilligers, zowel in de periode 

dat de buitenplaats met beperkingen was geopend als door het seizoen heen om de extra 

werkzaamheden in   de tuin uit te voeren, stak ons een hart onder de riem. Ofschoon de 

financiële situatie van de Vereniging aan het eind van het verslagjaar niet florissant is, heeft 

het bestuur er alle vertrouwen in dat Hofwijck deze pandemie ongeschonden zal kunnen 

doorstaan.  

Speciale vermelding behoeft het initiatief van een groepje bevlogen vrijwilligers om een 

crowdfunding op te zetten voor de realisatie van een Engelstalige editie van het 

͚,ŽĨǁŝũĐŬďŽĞŬ͛͘��ŝĞ�ĂĐƚŝĞ�ŝƐ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ŐĞƐůĂĂŐĚ͕�ĞŶ�ŚĞƚ�ďŽĞŬ�ǌĂů�ǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶ�ŝŶ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ͘�
Wij zullen dit dan ook in het verslag over volgend jaar behandelen, maar voelden de 

behoefte nu alvast even onze grote waardering hiervoor uit te spreken. 

Zoals altijd vindt u in dit jaarverslag een overzicht van de activiteiten en evenementen die 

werden georganiseerd. Dit jaar zijn dat er, net als vorig jaar, begrijpelijkerwijs wat minder. 

Gedurende een groot deel van het jaar konden we uitsluitend online contact houden met 

onze achterban. Dat is dan ook volop gebeurd, zowel gericht op de vrijwilligers, de leden als 

de geïnteresseerde buitenwacht. 

Na de heropening begin juni verliep het bezoek conform de voorschriften van het landelijke 

Museumprotocol. Centraal daarin stond het maken van een online reservering vooraf. Na 

enige gewenning, zowel van de kant van de bezoekers als onze medewerkers en 

vrijwilligers, functioneerde dit uitstekend.  
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In het traject van nauwere samenwerking met Museum Swaensteyn zijn in het verslagjaar 

de vervolgstappen gezet die wij in het vorige jaarverslag aankondigden. Per 1 januari 2022 

is er sprake van een formele samenwerking.   

Het bestuur van de Vereniging Hofwijck 
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Hofwijck Buiten 
De sluiting van bijna een half jaar betekende dat alle evenementen en andere activiteiten 

werden geannuleerd. Tentoonstellingen die waren geprogrammeerd werden verschoven. 

Dat laatste overkwam de tentoonstelling Constantijn Huygens, Een leven in brieven, die 

voor het najaar was gepland. De onzekerheid vanwege Covid-19 was te groot om die 

doorgang te laten vinden, dus werd ze verschoven naar het voorjaar van 2022.  

 

Om toch het publiek na de heropening iets te kunnen aanbieden, werd een 

tuintentoonstelling georganiseerd, Hofwijck Buiten. Een expositie die ook uitsluitend in de 

tuin te zien was. Geheel coronaproof, en daarom ook gesubsidieerd door het Kickstart 

Cultuurfonds, een tijdelijk fonds dat donaties beschikbaar stelde voor museale producties 

die coronaproof waren. 

De expositie voerde de bezoeker langs 23 stops in de tuin, waar door middel van teksten 

die op de eigen mobiele telefoon te beluisteren waren ʹ via het gratis programma IZI 

Travel ʹ het verhaal van de tuin tot leven kwam. Een kleine tuinkas op het terras vormde 

de behuizing van twee grote panelen met afbeeldingen, de introductie tot de 

tentoonstelling. De bezoeker kreeg bij de kassa gratis een mooie brochure mee, waarop 

de plattegrond en de basisinformatie waren afgedrukt.  

 

Evenementen in de tuin  
Noodgedwongen, maar vaak wel met een positief resultaat, werden ook andere 

evenementen naar buiten verplaatst. Een serie van acht zomerconcerten en 

cabaretvoorstellingen, onder de titel ͚,Ğƚ�'ƌŽĞŶĞ�WŽĚŝƵŵ͛�ĞŶ�georganiseerd in 

samenwerking met Theater Ludens en Veur Klassiek, werd goed bezocht. Bij slecht weer 

werd de uitvoering verplaatst naar Ludens en/of werd deze gestreamd. 

 

  

 

�ĞŐŝŶ�ũƵŶŝ�ǀŽŶĚ�ĞĞŶ�͚ǌŽŶŶĞŬŝũŬĚĂŐ͛�ƉůĂĂƚƐ͕�ǁĂĂƌďŝũ�ŵĞŶ�ǀĂŶĂĨ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌƉůĞŝŶ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�
telescoop en begeleid door leden van de Rijswijkse sterrenwacht veilig de gedeeltelijke 

zonsverduistering kon bekijken.  
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Open Monumentendag en de Museumnacht, respectievelijk in september en oktober, 

konden gelukkig wel doorgang vinden. Ook kon Hofwijck weer onderdak bieden aan Nacht 

van de Vluchteling.  

 

 

 
 

In december vond in de tuin van Hofwijck een uniek evenement plaats: de intocht van 

Sinterklaas. Omdat vanwege Covid-19 de traditionele intocht in Voorburg per boot over de 

Vliet was afgelast, besloot het organiserend comité een Sint-ontvangst in de tuin van 

Hofwijck te organiseren. Het evenement was zeer druk bezocht. 
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Spinoza op zolder 
Voorburg was niet alleen voor de familie Huygens een fijne plek om te vertoeven, ook 

Benedictus de Spinoza verbleef enige jaren in het dorp aan de Vliet. Tussen 1663 en 1670 

woonde hij in de Kerkstraat, op loopafstand van Hofwijck. Met de broers Constantijn 

junior en Christiaan Huygens deelde hij een gemeenschappelijke interesse: het slijpen van 

lenzen voor telescopen. Deze bijzondere band werd op Hofwijck uitgelicht in de kleine 

expositie Spinoza op zolder, te zien van 16 oktober t/m 28 november als bijdrage van 

,ƵǇŐĞŶƐ͛�,ŽĨǁŝũĐŬ�Ăan de Maand van de geschiedenis.  

Bij sluiting van het project schonk Piet Bogaards de door hem gebouwde reconstructie van 

^ƉŝŶŽǌĂ͛Ɛ�ůĞŶǌĞŶƐůŝũŬŵĂĐŚŝŶĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�,ŽĨǁŝũĐŬ͘ 
 

  

 

 

 
Kerst op Hofwijck 
Kerst op Hofwijck, de enige tentoonstelling die in het verslagjaar in het huis kon worden 

ingericht, overkwam hetzelfde lot als vorig jaar: na enkele dagen van openstelling werd 

deze vanwege een Covid-19 gesloten. 
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,ƵŝƐ�ĞŶ�ƚƵŝŶ  

Onderhoud hu is  
In 2021 zijn aan het huis enkele  reguliere 

onderhoudswerkzaamheden verricht. 

Ook is dit jaar door een gespecialiseerd 

bureau een tienjaren kostenraming voor 

het onderhoud van huis en tuin 

opgesteld. Dit niet alleen tot behoud van 

de buitenplaats, maar ook in het kader 

van de financiële afspraken tussen 

,ƵǇŐĞŶƐ͛� ,ŽĨǁŝũĐŬ� ĞŶ� ,ƵǇŐĞŶƐ͛�
Swaensteyn,in het kader van de 

samenwerking..  

Onderhoud tuin  
In het verslagjaar werd, 

noodgedwongen, fors bezuinigd op het 

reguliere onderhoud van de tuin door de 

firma Van der Tol. Een deel van die 

werkzaamheden werd opgevangen door 

onze hortulanus Henk Boers en zijn 

vrijwilligers. Het bestuur spreekt hier 

graag haar dankbaarheid voor uit. 

 

Beschoeiing 
In het verslagjaar werd door Wang Choy 

en Henk Boers hard gewerkt aan de 

voorbereidingen van het vervangen van 

de beschoeiing langs de waterpartijen. 

Deze is op veel plekken in een zeer 

slechte toestand. Meerdere offertes 

werden aangevraagd, en met de 

provincie vond overleg plaats over de 

financiering. Het verheugt het bestuur 

dat de provincie bereid bleek de helft van 

de kosten voor haar rekening te nemen. 

Naar verwachting zullen de 

werkzaamheden in de loop van 2022 

worden uitgevoerd.  

 

Brugdekken 
 
De dekken van de twee bruggen naar de 

eilanden en die naar de voordeur van het 

huis zijn vernieuwd. Van de aanlegsteiger 

en de bruggen zijn tevens de funderingen 

vernieuwd. De looppaden naar de 

bruggen op de eilanden zijn opgehoogd.  

 

 

 

  

 

.
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�ŽůůĞĐƚŝĞ�ĞŶ��ŽŶƐĞƌǀĞƌŝŶŐ   

Museale Presentat ies  
De vaste museale presentaties op 

Hofwijck De Gouden Eeuw van 
Constantijn en Christiaan onder de 
Sterren zijn in 2021 grotendeels 

ongewijzigd gebleven.  

In de Oudhollandse keuken hangt een 

scherm waarop de bezoeker 

informatieve filmpjes kan kijken. Het 

scherm in de Pronkzaal heeft een vaste 

plek verworven. Ofschoon het iets afdoet 

aan de authenticiteit van de ruimte, geeft 

het bij lezingen en vergaderingen een 

groot voordeel. Ook verving het in 

coronatijd de vele afbeeldingen op de 

tafel in de Pronkzaal. 

 

In de zomer van het verslagjaar schonk 

Lieuwe Wynia de door hem vervaardigde 

miniatuurversie van Constantijns huis 

aan het Plein aan de Vereniging Hofwijck. 

Deze staat sindsdien in de presentatie op 

de eerste verdieping van het huis.  

 

 

In het najaar ontving Hofwijck van de 

Japanse musicus en dirigent Suzuki 

Masato een kopie naar een zeventiende-

eeuwse clavecimbel in langdurig 

bruikleen. Deze is vervaardigd door de 

befaamde clavecimbelbouwer Titus 

Crijnen. Het is de bedoeling hier 

regelmatig concerten op te geven. Ook 

zal het instrument deel uitmaken van de 

tentoonstelling Constantijn Huygens. Een 
leven in brieven die in voorbereiding is en 

in 2022 te zien zal zijn. 
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WƵďůŝĞŬƐͲ�ĞŶ�ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂ  

,ƵǇŐĞŶƐ͛� ,ŽĨǁŝũĐŬ� ďiedt gedurende het 

jaar een uitgebreid programma van 

eendaagse evenementen en 

publieksactiviteiten aan, zoals lezingen, 

concerten en workshops voor kinderen, 

hieronder volgt daaruit een greep.  

 
Dichter op  Hofwi jck  
In 2021 organiseerde ,ƵǇŐĞŶƐ͛�,ŽĨǁŝũĐŬ�
voor de negende keer in het kader van de 

landelijke poëzieweek de dichtwedstrijd 

Dichter op Hofwijck. De winnaars werden 

niet zoals gebruikelijk gehuldigd tijdens 

een feestelijke dichtavond op Hofwijck. 

Vanwege Covid-19 was de bijeenkomst 

online. 

 

Overige evenementen 
In het verslagjaar valt onder dit kopje niet 

veel te melden, de meeste werden 

geannuleerd: de lokale Erfgoeddag 

Schatten aan de Vliet, de Voorburgse 

Rondgang, het Corbulofestival, de 

Vlietdagen, de concerten op 

zondagochtend, Dag van het Kasteel, 

Haagse Museumnacht, Haags Uitfestival, 

het Zomerfestival en ga zo maar door. 

 

Museumbezoek 
In 2021 ŽŶƚǀŝŶŐ�,ƵǇŐĞŶƐ͛,ŽĨǁŝũĐŬ�  3282 

bezoekers, waarvan 2691 betalende. In 

vergelijking met de jaren tot aan 2020 is 

dat bedroevend weinig.  Covid-19 is daar 

de oorzaak van. Het 

reserveringsprogramma waarmee 

bezoekers vooraf online hun bezoek 

kunnen boeken, functioneerde 

uitstekend.  

 

Zakelijke markt en museumwinkel 
De voorgaande jaren was er onder dit 

kopje steeds een vooruitgang te melden. 

Zowel de zakelijke markt als de 

museumwinkel werden steeds meer de 

instrumenten om de eigen inkomsten te 

verbeteren. In het verslagjaar mogen 

vielen beide zwaar tegen, ofschoon in 

perioden van versoepeling van het 

protocol de museumwinkel toch wat 

omzet wist te genereren. 
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Huwelijken 
Huwelijken op Hofwijck waren dit jaar 

nauwelijks mogelijk. Met een maximum 

van zeven personen in de Pronkzaal 

wordt dat geen feestelijke bijeenkomst, 

zullen de meeste aanstaande paren 

hebben gedacht. Enkele paren kozen 

ervoor om hun huwelijkssluiting in de 

tuin te organiseren. Dat brengt een zeker 

risico met zich mee, maar voor wie dat 

durft kan het een heel feestelijk moment 

worden,  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Vereniging  

jaarverslag 2021 Hofwijck 

,ƵǇŐĞŶƐ͛  

   

   pagina 11 

   

 

�ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ

Free publ ic ity  
Hofwijck voerde in 2021 opnieuw een 

effectieve communicatie- en 

marketingstrategie gericht op free 

publicity. Er verschenen artikelen in de 

landelijke, regionale en plaatselijke 

media. RTV Midvliet en RTV West 

besteedden  

Website en  socia l e  media 
De aantrekkelijke website functioneerde 

goed en is een visitekaartje voor de 

buitenplaats. De inhoud op de website 

werd regelmatig vernieuwd. Naast de 

website werd het gebruik van facebook, 

twitter en instagram flink uitgebreid.  

De Hofwijck Up 

Een bijzondere manier van interne 

communicatie werd al in maart 2020 

bedacht door beheerder Astrid van Nes: 

een nieuwsbrief voor de vrijwilligers, 

iedere dinsdag en vrijdag verschijnend. 

De Hofwijck Up. De aanleiding was de 

sluiting van de buitenplaats, het doel was 

om contact te houden met onze vele 

vrijwilligers. In twee jaar tijd is het onder 

leiding van Astrid uitgegroeid tot een 

medium waaraan vele vrijwilligers 

bijdragen leveren.  

Relat iemanagement  en  
samenwerking 
,ƵǇŐĞŶƐ͛� ,ŽĨǁŝũĐŬ� heeft ook in 2021, 

voor zover mogelijk en zinvol, veel tijd 

gestoken in de contacten met 

stakeholders: de gemeente, het college 

van B&W, (culturele) 

samenwerkingspartners, de provincie 

Zuid-Holland en vele anderen. Hofwijck 

werkt samen met diverse partners en 

heeft strategische allianties met musea, 

culturele instellingen, het bedrijfsleven, 

scholen, media, diverse non-

profitorganisaties en natuurlijk het 

publiek.  

Peter van der Ploeg heeft zitting in het 

overleg van de provinciale Erfgoedlijn 

Romeinse Limes. Hij nam namens 

,ƵǇŐĞŶƐ͛� ,ŽĨǁŝũĐŬ� ĞŶ� DƵƐĞƵŵ�
Swaensteyn ook deel aan de Stuurgroep 

Huygenskwartier.  

Karlien Ritter verzorgt de contacten met 

de ondernemers in het Huygenskwartier, 

en heeft daartoe zitting in het overleg 

van de kernondernemers en de 

Stuurgroep Sociale Media. Ook nam zij 

namens beide musea deel aan de 

gemeentelijke Subsidietafel 

Basisvaardigheden en 

Talentontwikkeling, en aan het 

provinciale Communicatieoverleg, 

alsmede de erfgoedlijn Landgoederen. Bij 

afwezigheid van de directeur nam zij voor 

hem waar.  
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�ĚƵĐĂƚŝĞ  

Cultuurmenu  
Ofschoon de middelen die de gemeente 

ĂĂŶ� ,ƵǇŐĞŶƐ͛� ,ŽĨǁŝũĐŬ� ƚĞƌ� ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�
stelt voor educatief werk niet heel ruim 

zijn, probeert Hofwijck ieder jaar toch 

een gevarieerd, leerzaam en zowel 

aanbodgericht als vraaggericht 

programma van educatieve activiteiten 

op te zetten. Daarbij ligt de focus op het 

aanbieden binnen het kader van het 

Cultuurmenu.  

Ook voor de educatie was 2021 opnieuw 

een hoogst ongewoon jaar. Een groot 

deel van het jaar was de buitenplaats 

gesloten voor het publiek, terwijl in de 

maanden dat we geopend waren het 

protocol voor een veilig en verantwoord 

bezoek een remmende werking had. 

Noodgedwongen werd de aandacht 

daarom op andere zaken gericht dan 

activiteiten ter plekke. Door de onzekere 

situatie moest de planning regelmatig 

worden aangepast. Veel activiteiten 

gingen helaas niet door. Voor wat 

mondjesmaat wel kon worden 

gerealiseerd was een goede afstemming 

met de scholen nodig.  

 

 
Educatie 
Door de situatie met Covid-19 mocht het 

schoolbezoek dan sterk zijn 

teruggevallen, in het verslagjaar is wel 

actief meegewerkt aan twee 

documentaires voor de NPO en RTL 4, 

ƌĞƐƉĞĐƚŝĞǀĞůŝũŬ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁ�͚ĐĂŶŽŶǀĞŶƐƚĞƌ͛�
voor Christiaan Huygens voor het 

programma Het Klokhuis, en een 

aflevering van het programma Jekels 

Jacht, over de belangrijkste Nederlandse 

wetenschappers. Ook dit ging over 

Christiaan. Het is een mooie gedachte dat 

we met Hofwijck en met het verhaal van 

Christiaan Huygens op deze manier heel 

veel kinderen en volwassenen bereiken. 
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�Ğ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ 

Leden  en  donateurs  
Het aantal leden en donateurs bedroeg eind 2021: 250 

Bestuur  

Het bestuur bestond eind 2021 uit: 

mr. Harry Kortman voorzitter 

Arnout Timmerman secretaris  

Wang Ch. Choy interim-penningmeester - bestuurslid 

Gilbert Croqué penningmeester 

 

Personeel  

De staf bestond eind 2021 uit: 

drs. Peter van der Ploeg (0,6) directeur 

Henk Boers (0,2) hortulanus 

Astrid van Nes (1,0) beheerder 

drs. Karlien Ritter (0,3) hoofd museale zaken  

drs. Femke Overdijk conservator 

Tanja Pulles (0,15) financiële administratie 

Roos Diks (0,15) huishoudelijk medewerker 

 

Karlien Ritter, Tanja Pulles en Femke Overdijk werden in deeltijd ingehuurd van Museum 

Swaensteyn, waar zij dezelfde functies vervullen. Peter van der Ploeg is in dienst bij beide 

musea, maar dan op basis van separate aanstellingen. 

 

Huis-  en  tu invri jwi ll igers  
,ƵǇŐĞŶƐ͛� Hofwijck telde aan het eind van 2021 84. De huisvrijwilligers verzorgden de 

kassadiensten zowel in het weekend als doordeweeks. Zij assisteerden bij educatie, 

concerten, activiteiten, catering en communicatie. Ook gaf een aantal vrijwilligers 

rondleidingen. De huisvrijwilligers worden professioneel aangestuurd door de beheerder. 

Van begin maart tot eind november is er weer een heel jaar in de tuin gewerkt. De reguliere 

tuinwerkzaamheden werden verdeeld tussen de vrijwilligers en hoveniersbedrijf Van der 

Tol. Die verdeling van taken voor het jaar 2021 werd wederom in samenspraak met de 

vrijwilligers vastgelegd in een takenschema.  

Hofwijck beschikt over een vrijwilligersbeleid en een vrijwilligersstatuut. De vrijwilligers 

tekenen na een introductieperiode van een maand de vrijwilligersovereenkomst. Bij elkaar 

ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�ƉĞƌ�ũĂĂƌ�ǌŽ͛Ŷ�ϯϮϱϬ�ƵƵƌ�ĂĂŶ�ǁĞƌŬ�ǀĞƌǌĞƚ�ĚŽŽƌ�ŚƵŝƐǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͘��Ğ�ƚƵŝŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ�
verzetten 2000 uur werk.  

De huisvrijwilligers kwamen elke twee maanden bij elkaar, in het verslagjaar uitsluitend 

online. Beheerder Astrid van Nes is tevens vrijwilligerscoördinator.  
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Voor huis- en tuinvrijwilligers werd in december een alternatieve afsluitende bijeenkomst 

georganiseerd. De directie bedankte daarbij de vrijwilligers voor hun enorme inzet en 

betrokkenheid. Zij ontvingen namens het bestuur als dank een presentje. 

De huis- en tuinvrijwilligers op ,ƵǇŐĞŶƐ͛�Hofwijck zijn van zeer grote waarde. Zij zijn ware 

ambassadeurs van de buitenplaats en zetten hun tijd en ervaring in voor het museum en de 

tuin. Hofwijck heeft daar veel profijt van. Aan het eind van het verslagjaar maakten de 

volgende vrijwilligers deel uit van het team.  

Vrijwilligers (per 31-12-2021) 

Willemien Alberts 

Elli Alderwegen 

Marga Baak 

Trui Casteleijn 

Jane Choy 

Wang Choy 

Hans Clemens 

Bob Commerell 

Hans Dikker Hupkes 

Fons Draisma 

Ellen Driessen 

Johan Lako van Doorn 

Doutsen Ebbendorf 

Ellen Edelenbos 

Ton van Eijk 

Hester Elemans 

Ria Fledderus-Koumans 

Margareth Fordham-Kong 

Desi Goudman 

Thea vd Graaff 

Alexa Hardon 

Ellen van Hasselt 

Diane Hermse 

Dick ten Hove 

Nel van Hoeven 

Renate Huber 

Els Jansen 

Mary Jermias 

Swanita Klein 

Ellen Koevoet 

Leonie Kool 

Nellie van Laar 

Erica Lare 

Thed Leeuwendaal 

Ellen van Let 

Henk Letter 

Monique Loos 

Monica Lovric 

Michelle Lucardie 

Alfred Moest 

Margriet Mol 

Hans Nelck 

Astrid van Nes 

Marianne Nugteren 

Auke Oevering 

Inge Ooms 

José Ouwendijk 

Dana de Ruiter 

Jacques Plugge 

Sonja van Puffelen 

Tanja Pulles 

Joep Pulles 

Koen Pulles 

Hans Raaman 

Rik Remmerswaal 

Janny Schipper 

Frans Schoevaars 

Gwen Sebus 

Greet Sikkens 

Sylvia Simonis 

Ruud Sluis 

Pety Span 

Annemarie Spikker 

Elly vd Ster 

Marianne Stikvoort 

Diet Toet-Verhaar 

Annemarth vd Touw 

Marion Tump 

Karline Vandenbroecke 

Christien Verschut-de Leeuw 

Bep Verstallen 

Carlo Vezzola 

Gemma Vezzola 

Anneke Visser 

Karlijn Vollebregt 

Cassandra Vrolijk 

Annemarie Sickens de Wal 

Anat Weegberg 

Corrie Westgeest 

Wijnand Wiegeraadt 

Lies Zwanenburg 

Jack Zuurmond 

Jan Verduijn 

Kees vd Leer 
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'ŝĨƚĞŶ�ĂĂŶ�,ŽĨǁŝũĐŬ  

De in 2002 opgerichte stichting 'Vrienden van Huygensmuseum Hofwijck' heeft ten doel het 

bevorderen van de belangstelling voor Constantijn Huygens en zijn familie en voor Huygens͛ 
Hofwijck te Voorburg.  

Zowel de Stichting als de Vereniging zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele 

Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Giften en legaten of erfstellingen zijn 

voor Hofwijck vrij van schenk- en erfbelasting. Bij een gift aan Hofwijck mag in de aangifte 

inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van die gift afgetrokken worden. Dit geldt tot een 

bedrag van maximaal ¼ 5.000 aan culturele giften per jaar. Een schenking van ¼ 1.000 kost 

dan nog slechts ¼ 350 bij een tarief van 52% inkomstenbelasting en ¼ 475 bij een tarief van 

42% inkomstenbelasting.  
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Adres 
Westeinde 2a 

2275 AD Voorburg 

Telefoon (070) 387 23 11 

www.hofwijck.nl 

info@hofwijck.nl 

Lidmaatschap van Vereniging Hofwijck 
De contributie bedraagt ¼ 25 per jaar. 

Aanmelden als lid kan via www.hofwijck.nl. 

Openingstijden 
Het gehele jaar op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00 tot 17:00 

uur.  

Alle feestdagen, behalve Tweede Kerstdag en Tweede Pinksterdag gesloten.  

Audiotour 
Bezoekers kunnen op Hofwijck gebruik maken van een gratis audiotour. Het boeiende 

verhaal van Hofwijck, Constantijn en Christiaan Huygens komt zo echt tot leven. De 

audiotour is in het Nederlands, Engels en Duits beschikbaar en is in de toegangsprijs 

begrepen. Kinderen van 8 t/m 11 jaar kunnen met Hofwijck kennismaken door een 

speciaal voor hen bestemde audiotour. 

Entreeprijzen inclusief audiotour 
            (2022) 

Volwassenen:               ¼ 6,00  (¼������ 
Jongeren 6 t/m 18 jaar: ¼ 3,00  (¼������ 

CJP/Cultuurkaart:         ¼ 3,00 (¼�5,00)  

Museumkaart:  gratis 

Leden en donateurs:  gratis  

Bereikbaarheid 
met de auto: 
Vanaf het Prins Clausplein (vanuit de richting Amsterdam A4, Utrecht A12, Rotterdam 

A13) richting Den Haag aanhouden. Op de A12 (Utrechtse Baan) afrit 4 Voorburg nemen. 

Na de afrit driemaal rechts, onder de snelweg door en de eerste afslag links. Doorrijden 

tot de ingang van Hofwijck aan de overzijde van het Stationsplein.  

Parkeren onder het viaduct. 

met de trein: 
Station Voorburg, aan de spoorlijn Den Haag-Utrecht, is gebouwd op de voormalige 

overtuin van Hofwijck. De ingang van Hofwijck ligt dan ook schuin tegenover het station 

aan het Stationsplein. 

met de bus: 
HTM-bus 23 en 26 en Connexxionlijn 39 en 45 stoppen bij Station Voorburg. 

 

http://www.hofwijck.nl/


FINANCIEEL VERSLAG



Vereniging Hofwijck

Balans

Activa 31/12/2021 31/12/2020

Vaste activa
Inventaris 1.510                  pm

Vlottende activa
Voorraden 7.537                  14.961               
Debiteuren -30                        670                      
Nog te ontvangen bedragen 3.056                  29.224               
Omzetbelasting 13.124               326                      
Vooruitbetaalde bedragen -                              -                              

Liquide middelen 71.076               19.850               

Totaal activa 96.273               65.031               

Passiva 31/12/2021 31/12/2020

Eigen vermogen 5.186                  21                         

Voorzieningen
Meerjarenonderhoud buitenplaats 28.400               22.400               
Aankoopfonds 3.603                  3.603                  
Boekenfonds 959                      959                      

 
Schulden op lange termijn
Hypotheek NRF 14.014               17.639               

Schulden op korte termijn
Crediteuren 876                      1.467                  
Nog te betalen bedragen 35.931               11.993               
Vooruit ontvangen bedragen 5.000                  5.000                  
Belastingen en premies 2.304                  1.949                  

Totaal passiva 96.273               65.031               

Vereniging Hofwijck



Rekening van opbrengsten en kosten 

Opbrengsten 2021 2020
Subsidie Gemeente 126.940            94.774               
Subsidie Covid-19 20.000               35.000               
Algemene sponsoring -                              -                              
Fondsen -                              -                              
Verhuur Hofwijck 14.197               5.893                  
Entreegelden 9.505                  13.151               
Contributies, donaties en giften 959                      8.041                  
Overige inkomsten 22.320               11.854               
Totaal opbrengsten 193.921            168.713            

Kosten
Personeelskosten 68.848               63.935               
Vaste en wisselende presentaties 30.247               34.496               
Energiekosten 7.219                  7.821                  
Onderhoudskosten tuin 30.170               13.667               
Overige huisvestingskosten 16.762               -6.821                
Kantoorkosten 18.388               18.926               
Publiciteit 2.813                  4.424                  
Algemene kosten 11.857               12.137               
Financiele lasten 2.019                  1.520                  
Afschrijvingen 433                      -                              
Totaal kosten 188.756            150.105            

Saldo 5.165                  18.608               

realisatie
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