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‘Museum van de 80 jarige oorlog’
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 1 januari 2014 uit:
Jeroen Tank voorzitter, Frans Denie penningmeester, Maria Monasso-Roes secretaris, Ben
Bonenkamp, Peter Gunnewijk, Ben Verheij, Rob Rasquin en Willy Lansink bestuursleden.
Het stadsmuseum kent een enthousiaste groep vrijwilligers. In januari moesten wij afscheid
nemen van onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Hans Nijman, die na een kort ziekbed was
overleden. Het maakte grote indruk op ons allen. Willy Lansink werd bij de begrafenis namens
het stadsmuseum in de gelegenheid gesteld een in memoriam uit te spreken.
Alle bijeenkomsten met bestuur en vrijwilligers hebben naast een gezellig samenzijn ook een
informatief karakter. Op 30 augustus werd de zomerperiode afgesloten met een welverdiend uitje
naar Vreden, Duitsland, met een bezoek aan het Hamelandmuseum en een etentje. In december
werd het jaar afgesloten met een eindejaar bijeenkomst met een hapje en een drankje en een
attentie. Het bestuur vindt het zeer belangrijk met deze bijeenkomsten de waardering te tonen
aan de vrijwilligers. Ook tussendoor komen bestuur en vrijwilligers informeel bij elkaar als er
belangrijke zaken te delen zijn.
Het bestuur en de vrijwilligers vergaderen maandelijks.

Het museum
2013 was een moeilijk jaar voor bestuur en vrijwilligers. In 2014 ging het geleidelijk aan beter.
Het enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers was groeiend. Ieder heeft de taak die bij hem of
haar past en men is daarnaast ook bereid van elkaar te leren en een helpende hand uit te steken
waar dat nodig is. Er word alles aan gedaan nieuwe vrijwilligers te begeleiden en deze voelen zich
snel thuis.
Het stadsmuseum wil een ‘Museum van de 80jarige oorlog’ worden. In de loop van 2013 werd
daar naar toe gewerkt en in 2014 is geleidelijk begonnen met de herinrichting.
De collectie die geen betrekking heeft op de periode voor en rond de 80 jarige oorlog wordt
opgeslagen, in bruikleen gegeven of geschonken. De registratie is een doorlopend proces.
Het museum kon in 2014 weer veel groepen en veel schoolklassen begroeten.
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In 2014 zijn door externen herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de dakbedekking, er is
achterstallig schilderwerk verricht en het gebouw is geïnspecteerd op lekkages. Het gebouw is
rondom door vrijwilligers aangepakt en opgeknapt, te denken aan stoepwerk, gevel, tuin enz.
Daar zijn heel wat uurtjes in gaan zitten.
Activiteitenprogramma 2014
Hieronder volgt een opsomming van stand van zaken van het activiteitenprogramma 2014 zoals
dit eerder aan de gemeente is voorgelegd.
















Er wordt historische kleding aangeschaft voor de vrijwilligers:
Gerealiseerd.
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen:
Er is onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen. Hieruit is gebleken dat dit
voor ons niet haalbaar is gezien de terugverdientijd.
Er wordt een nieuwe huisstijl ontwikkelt.
Er is een nieuwe huisstijl ontwikkelt in samenspraak met de vrijwilligers. Het nieuwe logo
is inmiddels op veel punten doorgevoerd. Zie oud en nieuw logo boven aan de pagina. In
2015 zal dit verder zichtbaar worden in briefpapier, folders enz. en binnen en buiten het
gebouw.
Er ligt een plan klaar voor opwaarderen buitengebeuren. Uitvoering na renovatie
Mattelierstraat.
Het bestuur
heeft besloten niet te wachten op de renovatie van de Mattelierstraat. Er is contact
gezocht met de gemeente Oost Gelre in kader van gevelverbetering. Inmiddels is de
voorzijde van het museum grondig opgeknapt. Er is een nieuwe opgang gemetseld, gelijk
aan de oorspronkelijke opgang in 1937. Er is nieuwe beplanting aangebracht zoals ook in
1627 in de streek voorkwam. Er zijn 2 nieuwe vlaggenmasten geplaatst met banieren in de
nieuwe huisstijl. Ook is er een nieuwe stoep gemetseld voor de zijingang.
Het stadsmuseum neemt deel aan de vestingstaddagen met allerlei activiteiten gericht op
het leven in Groenlo tijdens de Slag om Grolle.
Gerealiseerd.
Stadsmuseum onderzoekt wat zij kan betekenen voor de Culturele Participatie Ouderen
Verzorgingshuis Molenberg c.q. Stichting Marga Klompé.
Er is
deelgenomen aan gesprekken over Culturele Participatie Ouderen in o.a. de Molenberg.
Dit wordt in 2015 voortgezet.
Stadsmuseum neemt deel aan het project Slag om Grolle basisscholen.
Gerealiseerd.
Er wordt een bibliotheek/leestafel ingericht voor schooljeugd over de 80 jarige oorlog.
Dit is in 2014 niet gerealiseerd. Het museum hoopt dit in 2015 op te pakken.
Er wordt een ruimte ingericht voor archeologische fondsen.
Dit is in 2014 niet gerealiseerd. Het museum hoopt dit in de komende jaren op te pakken.
De fondsen liggen opgeslagen in de kelder.
Het leven in 1627. Er worden ruimtes ingericht met als thema Burgerij in een garnizoensstad
bij een belegering en Burgerij in een garnizoensstad en inkwartiering. Dit is in 2014 niet
gerealiseerd. De plannen worden in 2015 en de jaren daarna verder uitgewerkt. Er is
inmiddels een stappenplan gemaakt voor 2015-2018.
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Er komt een nieuwe flyer en de website wordt bijgewerkt.
Er is een tijdelijke flyer gemaakt. De website is bijgewerkt. Een flyer en de website in de
nieuwe huisstijl zijn in de maak.
Er wordt een fotopuzzeltocht gemaakt.
Gerealiseerd.
Stadsmuseum neemt deel aan de Gelderse Museumdag, Open Monumentendag e.a.
museumdagen.
Er is
deelgenomen met een kraam aan de Vestingstaddagen o.a. met kogelgieten en bakken van
pannenkoeken naar middeleeuws recept en extra opening van het museum. Voor een
evenement wordt er geflyerd op Recreatiepark Marveld.
Uitgifte artikelen Joep van der Pluijm in boekvorm.
Door privéomstandigheden J. van der Pluijm is dit in 2014 niet gerealiseerd. Wordt in
2015 opnieuw opgepakt.
Het aantrekken en opleiden van vrijwilligers krijgt grote aandacht.
Gerealiseerd.
Hierover is contact geweest met de gemeente.

Openingstijden en bezoekersaantallen
De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.30 uur tot 16.30 uur en buiten het
toeristenseizoen ook op open dagen en schoolvakanties. Buiten het toeristenseizoen zijn de
openingstijden van 12.30 tot 16.30 uur.
Groepen kunnen ook buiten openingstijden het stadsmuseum bezoeken.
Het aantal betalende bezoekers bedroeg in 2014: 2528
Er zijn bovendien een aantal open dagen geweest met vrij entree. Op deze twee dagen bezochten
meer dan 300 personen het stadsmuseum.
De entreeprijs bedraagt € 3,00
Bestuur en vrijwilligers van het stadsmuseum kijken terug op een geslaagd jaar 2014.
Groenlo, 1 mei 2015
Stichting Stadsmuseum Groenlo
De secretaris,
M.M.J.Monasso-Roes
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Verkort Financieel verslag boekjaar 2014
Uit het rapport van accountantsbureau BonsenReuling
Balans per 31-12-2014
Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

466.614
3.208
8.993
116.067
594.822

Passiva
Kapitaal
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

196.463
365.130
33.229
594.822

Staat van Baten en Lasten over 2014
Baten

55.899

Lasten
Kosten vrijwilligers
Afschrijvingen vaste activa
Huisvestingslasten
Verkooplasten
Algemene lasten
Lasten bestemmingsreserve
Financiële baten en lasten
Som der lasten

8.061
3.320
12.874
4.141
3.613
13.525
11.944
57.478

Saldo van baten en lasten

-1.579
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