JAARVERSLAG 2019 STICHTING STADSMUSEUM GROENLO
- Het museum van de 80 jarige oorlog –

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 31 december 2019 uit:
Jeroen Tank, voorzitter, Frans Denie, penningmeester, Maria Wijgerink-Overkamp,
secretaris, Ben Verheij, Rob Rasquin, Willy Lansink, Gerard Boink en Roy Oostendorp,
bestuursleden. Het bestuur fungeert hiermee op volle sterkte.
Het bestuur heeft in 2019 elf maal vergaderd.

De vrijwilligers
De vrijwilligers zijn onontbeerlijk. Zij bemensen de balie en het museumcafé, houden
rondleidingen in het museum en de kerkers, onderhouden het gebouw op zowel
huishoudelijk als technisch terrein en houden de website bij. Er is plaats voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Maandelijks vindt vrijwilligersoverleg plaats in aanwezigheid
van enkele bestuursleden.
In december heeft een gezellige eindejaarsbijeenkomst van vrijwilligers en bestuur
plaatsgevonden, waarbij ook de partners waren uitgenodigd. Als dank voor de inzet werd
een kerstattentie overhandigd.

Algemeen
In 2019 is het plan om met de Stichting Oude Calixtus te komen tot een nieuw museum over
de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek te realiseren in de Oude Calixtuskerk in Groenlo
verder uitgewerkt. Nadat de benodigde gelden voor de haalbaarheidsfase waren toegezegd
zijn tentoonstellingsbouwers uitgenodigd om in een pitch hun idee te presenteren.
Eensluidend is daarop de opdracht voor een plan van aanpak en schetsontwerp verstrekt
aan Johan Akkerman en Paul van der Ham. Begin 2020 zal hierover een besluit vallen.
In het kader van die plannen zijn in 2019 door bestuursleden de volgende musea bezocht:
het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg, het Rijksmuseum in Amsterdam, Het Hof van
Nederland en Huis van Gijn in Dordrecht, Huygens’ Hofwijck in Voorburg en het Nationaal
Militair Museum in Soest.
Door drie bestuursleden is deelgenomen aan de cursusdag Storytelling van Erfgoed
Gelderland in het Openluchtmuseum.
Eveneens is deelgenomen aan het door de gemeente georganiseerde internationale congres
over de Tachtigjarige Oorlog dat op 19 oktober plaatsvond in de Oude Calixtus.
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In 2019 is de Museumkaart ingevoerd. Dit blijkt gunstig uit te werken op het bezoekersaantal.

Samenwerking
Stichting Stadsmuseum Groenlo werkt samen met/neemt deel aan:
- De Passe-Partouts Groenlo Vestingstad. Bij aanschaf ontvangt men een juten zakje met
vier dukaten, waarmee men toegang voor gereduceerd tarief heeft tot toeristische
bezienswaardigheden in Groenlo.
- Groenlo Vestingstad promotion/groepsuitjes Groenlo.
- De Stichting Vrienden van de Grolse kanonnen om de Slag om Grolle, die elke twee jaar
in Groenlo wordt gehouden, permanent in beeld te brengen.
- De Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Twee bestuursleden zitten in zowel het bestuur
van het Stadsmuseum als de Oudheidkundige Vereniging.
- Saxion, School of Commerce & Entrepeneurship.
- Radboud Universiteit Nijmegen in de persoon van prof. dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven,
bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis. In dit kader is het werkstuk ‘Een ellendig
bestaan, beeldvorming over de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek’ van de hand van
Iris Dracht verschenen. Dit vormt mede de historisch wetenschappelijke grondslag onder
het plan voor het in de Oude Calixtus in te richten museum.
- Met Erfgoed Gelderland in de persoon van de heer Ben Bregman, adviseur erfgoed en
onderwijs in het kader van de plannen voor het museum over de Tachtigjarige Oorlog.
- KULT (Kultur und lebendige Tradition) Westmünsterland in de persoon van mevrouw
Corinna Endlich, directrice, die zich ook inzet voor gezamenlijk vermarkten over de grens
heen.
- Het Stadsmuseum werkt actief mee om het toeristisch karakter van Groenlo te
verstevigen.

Het museum
Het stadsmuseum wil een ‘Museum van de 80-jarige oorlog’ zijn. In 2019 is o.a. een nieuwe
film over de wijze van eten in die tijd gerealiseerd.
In 2019 heeft het museum de wisseltentoonstelling 'Parels uit het depot' voortgezet. Middels
deze tentoonstelling wil het museum objecten uit het depot tentoonstellen die geen plek
hebben in de vaste opstelling. Op deze manier krijgen de museumbezoekers de kans om
deze zeer divers van aard zijnde objecten te bewonderen.
Er wordt doorlopend onderhoud gepleegd aan het gebouw.
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Activiteitenprogramma 2019
Hieronder volgt een opsomming van het activiteitenprogramma 2019 zoals dit in 2018 aan de
gemeente is voorgelegd. Het programma is in zijn geheel uitgevoerd.
Het Stadsmuseum:
 verwerft, behoudt, onderzoekt, documenteert, presenteert en geeft bekendheid aan
de materiële en immateriële getuigenissen van de stad Grol voor, tijdens en na de
80-jarige oorlog voor studie, educatie en genoegen.
 biedt scholen educatiemogelijkheden over de rol van de stad Grol in de 80-jarige
oorlog. In 2019 zijn er elf groepen van basisscholen geweest. Er zijn twee groepen uit
het voortgezet onderwijs geweest. Tijdens de Slag om Grolle zijn er nog eens vijf
groepen van basisscholen geweest.
 neemt deel aan de Nationale Museumweek, Open Monumentendag en andere
museumdagen.
 Participeert in de Slag om Grolle-evenementen in 2019.
 werkt de inrichting tot Museum van de 80-jarige Oorlog verder uit.
 neemt deel aan de vestingstaddagen met allerlei activiteiten.
 beheert de kerkers onder het Stadhuis en organiseert rondleidingen/bezichtigingen in
deze kerkers.
 zoekt samenwerking met partijen die zich bezighouden met de 80-jarige oorlog
teneinde Groenlo/Oost Gelre beter op de kaart te kunnen zetten.
 blijft meewerken aan samenwerking binnen de regio om Groenlo/ Oost Gelre nog
beter op de toeristische kaart te zetten.
 biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid ervaring op te
doen ter verbetering van hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt.
 biedt snuffelstages en maatschappelijke stages voor het voortgezet onderwijs.

Openingstijden en bezoekersaantallen
Het Stadsmuseum is geopend op maandag t/m zaterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur.
Groepen kunnen na afspraak ook buiten openingstijden het Stadsmuseum bezoeken.
Het aantal betalende bezoekers van het Stadsmuseum bedroeg in 2019: 2970 (in 2018:
2796).
De entreeprijs voor het Stadsmuseum bedroeg € 5,00, kinderen tot 12 jaar € 2,50 en is met
een museumkaart gratis. Hierbij is in alle gevallen een consumptie inbegrepen. Ook met een
Passe-Partout heeft men toegang.
De entreeprijs voor de kerkers bedroeg € 2,50, voor kinderen tot 12 jaar € 1,00.
Er worden rondleidingen gegeven door het Stadsmuseum, de VVV en Groenlo Vestingstad
Promotion, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd van € 5,00.
Bestuur en vrijwilligers van het stadsmuseum kijken terug op een geslaagd jaar 2019.
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Verkort financieel verslag uit het rapport inzake jaarstukken 2019 van BonsenReuling

Balans per 31 december 2019 (na verwerking van het verlies)
2019
Activa

€

€

2018
€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen:
Debiteuren
Omzetbelasting
Overige vorderingen
en overlopende activa

449.288
2.692

452.550
4.316
451.980

456.866

3.821

4.015

1.220
10.061

893
3.849

1.628

Liquide middelen

1.669
12.909

6.411

104.238

113.989

572.948
======

581.281
======

Passiva
Kapitaal
Bestemmingsreserve
Overige reserves

53.422
143.951

63.484
146.522
197.373

Langlopende schulden
Hypothecaire leningen
Leningen o/g

224.128
125.433

210.006

227.552
125.433
349.561

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
Langlopende schulden
Overige schulden
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3.425
22.589

352.985

3.263
15.027
26.014

18.290

572.948
======

581.281
======

Staat van Baten en Lasten over 2019
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

8.389
79.801
1.053
89.243

6.454
58.878
478
65.810

11.452
4.886
13.843
5.523
5.199
14.138
55.041

10.048
4.907
13.884
2.894
3.939
19.238
54.910

Saldo voor financiële baten en lasten

34.202

10.900

Financiële baten en lasten

-11.773

-11.895

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

22.429

-995

Buitengewone lasten

25.000

0

Saldo

-2.571
======

-995
======

-2.571
======

-995
======

Baten
Baten uit entreegelden
Ontvangen subsidies
Baten uit verkoop boeken
Som der baten
Lasten
Kosten van beheer en administratie:
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Verkooplasten
Algemene lasten
Lasten bestemmingsreserve

Resultaatbestemming
Overige reserves
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