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‘Museum van de 80 jarige oorlog’
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 1 januari 2015 uit:
Jeroen Tank voorzitter, Frans Denie penningmeester, Maria Monasso-Roes secretaris, Ben
Bonenkamp, Peter Gunnewijk, Ben Verheij, Rob Rasquin en Willy Lansink bestuursleden.
Het bestuur en de vrijwilligersgroep vergaderen maandelijks.
Enkele malen per jaar wordt er voor de vrijwilligers een informatieve avond georganiseerd. In de
decembermaand is er een afsluiting van het jaar met een gezellige avond en een kerstgeschenk. In
2015 zijn daarbij ook de vrijwilligers van de kerkers onder het stadhuis uitgenodigd. Dit werd zeer
op prijs gesteld. Ook is er in 2015 een uitwisseling geweest met de vrijwilligers van o.a. de
Stadsboerderij Grolle. In 2016 staan weer uitwisselingen op het programma.
Het museum
Het stadsmuseum wil een ‘Museum van de 80jarige oorlog’ worden. In 2015 is begonnen met de
herinrichting. Als eerste is de ontvangstruimte gerenoveerd en omgebouwd tot een gezellig
museumcafé. De vrijwilligers hebben eigenhandig een nieuwe balie en een koffiecorner gemaakt.
Er zijn nieuwe tafels en stoelen aangeschaft. Het zijn gezellige zitjes waar een kopje koffie, thee
of iets fris kan worden genuttigd. Er kan ‘schoenlapperstaart’ worden besteld, een lekkernij naar
middeleeuws recept. Hiermee wil het stadsmuseum zich onderscheiden en de bezoeker langer
vasthouden in het museum.
Na de Slag om Grolle is begonnen met de herinrichting van de eerste ruimte op de 1e etage. Deze
ruimte wordt ingericht zoals een onderkomen er ten tijde van de Slag om Grolle uitzag.

Activiteitenprogramma 2015
Hieronder
volgt een opsomming van stand van zaken van het activiteitenprogramma 2015 zoals dit in 2014
aan de gemeente is voorgelegd:




Er wordt historische kleding aangeschaft voor de bezoekers
Daar is in 2015 niets van gekomen. Wel is er voor (bijna) alle vrijwilligers historische
kledij aangeschaft.
Het stadsmuseum neemt deel aan de vestingstaddagen met allerlei activiteiten gericht op
het leven in Groenlo tijdens de Slag om Grolle.
Er is in 2015
volop aan deze activiteiten meegedaan, met als hoogtepunt de Slag om Grolle. De
vrijwilligers en het bestuur hebben zich enorm ingezet. Binnen waren er rondleidingen en
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lezingen voor de bezoekers en werd het museumcafé druk bezocht. Het buitenterrein was
aangekleed als een herberg in 1627. Er werd 3 dagen lang gekookt volgens middeleeuws
recepten. Alle ingredienten werden door de vrijwilligers zelf voorbereid. Het was een zeer
geslaagd evenement. Ook hebben leerlingen van het Marianum hun maatschappelijke
stage gehouden.
 Stadsmuseum neemt deel aan het project Slag om Grolle basisscholen
De weken voor de Slag om Grolle is de schooljeugd van Groenlo, van groep 1 t/m groep
8, op bezoek geweest in het museum en hebben een uitgebreide rondleiding gehad met
een speurtocht. Het sloot aan bij de activiteiten op de scholen.
 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.
Het museumcafé annex ontvangstruimte is nieuw ingericht en er is een aanvang gemaakt
met de inrichting op de 1e etage.
 Stadsmuseum neemt deel aan de Gelderse Museumdag, Open Monumentendag e.a.
Gerealiseerd
 Het gehele jaar 2015 zal het museum in het teken staan van de Slag om Grolle in oktober.
Zie boven.
Wat er verder nog op de plank lag:


Inrichting bibliotheek/leestafel
Vanaf 2014 zijn er plannen voor het inrichten van een bibliotheek/leestafel. In 2015
hoopte het museum dit verder op te pakken. Dit is niet gelukt. Inmiddels ligt er een
uitgebreid plan voor 2016/2017.
 Er wordt een ruimte ingericht voor archeologische fondsen.
Ook is er vanaf 2014 een plan een ruimte in te richten voor archeologische fondsen. Dit
is ook in 2015 niet gerealiseerd. We bezien nog wat er in de toekomst in het stadsmuseum
wordt tentoongesteld en/of elders.
 Uitgifte artikelen Joep van der Pluijm in boekvorm.
In
2015 is het boek samengesteld en uitgegeven. Leden van de Oudheidkundige Vereniging
Groenlo hebben het boek ontvangen als jubileumgeschenk en het boek is voorts te koop
in het stadsmuseum.



Het aantrekken en opleiden van vrijwilligers krijgt grote aandacht.
blijft moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden. De bestaande groep vrijwilliger is
gedreven en enthousiast.

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.
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Het aantal betalende bezoekers bedroeg in 2015: 1.763 bezoekers. De entreeprijs bedraagt €
3,00. Er zijn bovendien een aantal open dagen geweest met vrij entree. Op deze dagen zijn er
naar schatting 250 niet betalende bezoekers geweest. Met de Slag om Grolle zijn er naar
schatting 1.000 niet betalende bezoekers geweest.
Bestuur en vrijwilligers van het stadsmuseum kijken terug op een geslaagd jaar 2015.
Groenlo, 28 maart 2016
Stichting Stadsmuseum Groenlo
De secretaris, M.M.J.Monasso-Roes
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Verkort Financieel verslag boekjaar 2015
Uit het rapport van accountantsbureau BonsenReuling
Balans per 31-12-2015
Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

466.265
3.547
12.993
94.507
577.312

Passiva
Kapitaal
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

200.193
362.313
14.806
577.312

Staat van Baten en Lasten over 2015
Baten

55.876

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

9.130
3.667
10.983
5.455
4.618
13.525
12.009
59.387

Saldo van baten en lasten

-3.511
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