JAARVERSLAG 2017 STICHTING STADSMUSEUM GROENLO
- Het museum van de 80 jarige oorlog Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 31 december 2017 uit:
Jeroen Tank, voorzitter, Frans Denie, penningmeester, Maria Wijgerink-Overkamp,
secretaris, Ellen Vehoff, Ben Verheij, Rob Rasquin, Willy Lansink, Gerard Boink en Roy
Oostendorp, bestuursleden. Het bestuur fungeert hiermee weer op volle sterkte.
Het bestuur vergadert maandelijks.
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. Ook is er plaats voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maandelijks vindt vrijwilligersoverleg plaats in
aanwezigheid van bestuursleden.
In september hebben vrijwilligers en bestuur een bezoek gebracht aan het Nationaal Militair
Museum in Soesterberg. Dit bezoek heeft geresulteerd in een tegenbezoek van twee
medewerkers van dit museum tijdens de Slag om Grolle in oktober. Een vervolg wordt
gepland.
In december heeft een gezellige eindejaarsbijeenkomst van vrijwilligers en bestuur
plaatsgevonden. Als dank voor de grote inzet werd een kerstattentie overhandigd.

Algemeen
In 2017 is door een studente van Saxion Saxion University of Applied Sciences Hoger
Toeristisch en Recreatief Onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar het ontwikkelen van het
erfgoed van de Tachtigjarige Oorlog in Groenlo tot een aantrekkelijk cultuurtoeristische
belevenis d.m.v. strategische samenwerking met verenigingen en partijen uit de omgeving.
Het onderzoek is in oktober afgerond. Bespreking van het onderzoek vindt in 2018 plaats.
Op 26 september is het 80-jarig bestaan van het Stadsmuseum gevierd met een receptie.
Het voltallige College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre was
hierbij aanwezig. Daarnaast natuurlijk de vrijwilligers, bestuursleden en vrienden van het
Stadsmuseum. In de regionale pers is hier ruim aandacht aan besteed.
Het Stadsmuseum heeft in 2017 ook deelgenomen 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.
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Ook heeft het Stadsmuseum op 10 april deelgenomen aan City of Taste, een vernieuwende,
zeer dynamische wijze om kennis te maken met bedrijven en winkels in de binnenstad van
Groenlo.
Er is samengewerkt met KULT (Kultur und lebendige Tradition) in Vreden bij het
Internationaal Historisch Congres dat op 13 mei heeft plaatsgevonden over de methodiek
historische feiten overbrengen.
Ook wordt samengewerkt met Groenlo Vestingstad promotion//groepsuitjes Groenlo.
Het Stadsmuseum is in overleg met 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.
In 2017 hebben medewerkers van VVV’s uit de regio een rondleiding gehad in het
Stadsmuseum.
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’ worden. In 2017 is verder
gewerkt aan de herinrichting. Er is een aanvang gemaakt met de herinrichting van de eerste
etage.
Eind 2017 is gestart met de expositie Parels uit het Depot. In een vitrinekast wordt telkens
voor een periode van ± 6-8 weken een museumstuk uit het depot getoond met daarbij
informatie over het museumstuk. Zo waren in 2017 een tegel en mallen voor suikergoed en
marsepein te zien.
Er wordt doorlopend onderhoud gepleegd aan het gebouw.

Activiteitenprogramma 2017
Hieronder volgt een opsomming van de stand van zaken van het activiteitenprogramma 2017
zoals dit in 2016 aan de gemeente is voorgelegd:

Het stadsmuseum neemt deel aan de vestingstaddagen met allerlei activiteiten
gericht op het leven in Groenlo tijdens de Slag om Grolle
Het Stadsmuseum heeft hieraan deelgenomen. Pluspunt hierbij is dat wordt
samengewerkt met vrijwilligers van andere organisaties, zoals torenbeklimmers.

Het Stadsmuseum neemt deel aan het project Slag om Grolle basisscholen
Het Stadsmuseum heeft zich weer kunnen verheugen in veel belangstelling van
schooljeugd, niet alleen uit Groenlo.

Het Stadsmuseum neemt deel aan de Gelderse Museumdag, Open Monumentendag
e.a. museumdagen
Het Stadsmuseum heeft deelgenomen aan de Gelderse Museumdag e.a.
museumdagen.

Stadsmuseum neemt deel aan De Slag om Grolle oktober 2017
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Op 20 en 21 oktober heeft het Stadsmuseum volop meegedaan aan de Slag om
Grolle. Vrijwilligers en bestuursleden waren gehuld in historische kledij. Zij zorgden
voor rondleidingen en bemensten kramen buiten. Te zien was hoe kogel(tje)s worden
gemaakt en kaarsen en mosterd. Voor de inwendige mens werd o.a. middeleeuwse
soep gebrouwen en werden pannenkoeken gebakken. De belangstelling was groot.
Het leven in 1627. De ruimtes worden verder ingericht met als thema het leven in
Groenlo in 1627 en Groenlo en de 80 jarige oorlog.
De ruimtes zijn ingericht.
Het Stadsmuseum neemt het beheer en de organisatie van de kerkers onder het
stadhuis op zich.
Dit is gerealiseerd. Op woensdag- en zaterdagmiddag vinden telkens twee
rondleidingen plaats. Men kan zich voor deelname bij het Stadsmuseum aanmelden.

Openingstijden en bezoekersaantallen
De openingstijden zijn op 1 november 2017 gewijzigd. Het museum is nu van maandag t/m
zaterdag open 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 2017: 2078. Daarnaast
hebben in het kader van de Slag om Grolle, het 80-jarig bestaan, de Museumdag,
schoolbezoeken en speciale gasten nog ongeveer 700 mensen het Stadsmuseum bezocht.
De entreeprijs voor het Stadsmuseum bedraagt € 3,00, kinderen tot 12 jaar € 1,50. Ook met
een Passe-Partout heeft men toegang.
De entreeprijs voor de kerkers bedraagt € 2,00, voor kinderen tot 12 jaar € 1,00, groepen op
aanvraag € 5,00. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan een rondleiding.
Bestuur en vrijwilligers van het stadsmuseum kijken terug op een geslaagd jaar 2017.
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Verkort financieel verslag uit het rapport inzake jaarstukken 2017 van BonsenReuling

Balans per 31 december 2017 (na verwerking van het verlies)
Activa:
Materiele vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

€ 460.990
4.131
- 11.901
- 93.844

Totale activa

€ 570.866
=======

Passiva:
Kapitaal
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale passiva

€ 197.784
- 356.248
- 16.834
€ 570.866
=======

Staat van Baten en Lasten over 2017
Baten

€ 58.650

Lasten:
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Verkooplasten
Algemene lasten
Lasten bestemmingsreserve
Financiële baten en lasten

€ 9.979
5.047
9.253
7.389
6.450
- 13.742
- 12.108

Saldo van Baten en Lasten

- € 5.328
=======
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