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JAARVERSLAG 2018 STICHTING  STADSMUSEUM GROENLO 

- Het museum van de 80 jarige oorlog – 

 
 
Het bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 31 december 2018 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 op volle sterkte.  

Het bestuur heeft in 2018 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 september hebben vrijwilligers en bestuur een bezoek gebracht aan het Brouwersnös en 

zijn rondgeleid door de brouwerij. Aansluitend vond een gezellig samenzijn plaats.  

In december heeft een gezellige eindejaarsbijeenkomst van vrijwilligers en bestuur 

plaatsgevonden. Als dank voor de inzet werd een kerstattentie overhandigd. 

 

 

Algemeen 

 

Het in 2017 door een studente van Saxion Saxion University of Applied Sciences Hoger 

Toeristisch en Recreatief Onderwijs uitgevoerde onderzoek naar het ontwikkelen van het 

erfgoed van de Tachtigjarige Oorlog in Groenlo tot een aantrekkelijk cultuur-toeristische 

belevenis d.m.v. strategische samenwerking met verenigingen en partijen uit de omgeving is 

besproken.  

Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met Erfgoed Gelderland in de persoon van Ben 

Bregman, adviseur erfgoed en onderwijs. 

Dit heeft geresulteerd in overleg met het bestuur van de Stichting Oude Calixtus om te 

komen tot vestiging van het museum in de Oude Calixtus. Het volgende advies was hiertoe 

leidend:  

Met de Slag om Grolle, de circumvallatielinie, Engelse Schans, hoofdkwartier van Prins 

Frederik Hendrik (Erve Kots) en de kerkers heeft Groenlo een uniek verhaal te vertellen dat, 

mits het in context wordt verteld, breder is dan alleen Groenlo. Het biedt een uitgelezen 
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mogelijkheid om het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek te vertellen. Op 

dit moment wordt dit verhaal onvolledig en versnipperd verteld. Door op één plek het brede 

verhaal in context en samenhang te bieden, kunnen de andere plekken hun locatiespecifieke 

verhaal beter tot uiting laten komen. Bij elkaar levert dit de bezoeker een boeiende dag 

Groenlo op met een bezoek aan De Oude Calixtus, gebruik van de lunch bij één van de 

horecagelegenheden in of buiten het centrum en een rondrit door het landschap om Groenlo 

met de circumvalatielinie als verbindend thema. De Engelse Schans en Erve Kots vormen 

hierbij hoogtepunten van deze rondrit. Het museum in De Oude Calixtus is de spin in het 

web. 

De beide besturen hebben dit advies overgenomen en het projectboek ‘Museum 1627 ’- Het 

andere Verhaal -’ ontwikkeld. Dit is in november gepresenteerd aan Stichting Oude Gelderse 

Kerken (eigenaar Oude Calixtus), College van Burgemeester en Wethouders Oost Gelre, 

gemeenteraad Oost Gelre, vrijwilligers van beide stichtingen, stakeholders en Vrienden van 

het Stadsmuseum. De plannen zijn met enthousiasme ontvangen en verdere uitwerking vindt 

in 2019 plaats.  

 
In 2018 heeft het Stadsmuseum weer 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 in Groenlo. 

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.  

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 2018 is verder 

gewerkt aan de herinrichting met o.a. een nieuwe film.  

In 2018 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.   
 
 
Activiteitenprogramma  2018 
 

Hieronder volgt een opsomming van het activiteitenprogramma 2018 zoals dit in 2017 aan de 

gemeente is voorgelegd. Het programma is in zijn geheel uitgevoerd. 

 Het stadsmuseum neemt deel aan de vestingstaddagen met allerlei activiteiten 

gericht op het leven in Groenlo tijdens de Slag om Grolle.  

 Het Stadsmuseum neemt deel aan het project Slag om Grolle basisscholen 
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 Het Stadsmuseum neemt deel aan de Gelderse Museumdag, Open Monumentendag 

e.a. museumdagen. 

 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 Stadsmuseum heeft het beheer en de organisatie van de kerkers onder het 

stadhuis onder zich. 

 

Daarnaast is meegewerkt aan een uitzending van de ridders van Gelre van Omroep Gelre en 

de actiedag en ‘collectionday’, de grensoverschrijdende verhalendag, om verhalen, foto’s 

en documenten te verzamelen over het Duits-Nederlandse grensgebied, georganiseerd door 

het Internet-Portal euregio-history.net in samenwerking met het Stadsmuseum Groenlo.  

 

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 2018: 2796 (in 2017: 

2078).  

De entreeprijs voor het Stadsmuseum bedroeg € 4,00, kinderen tot 12 jaar € 2,50. Ook met 
een Passe-Partout heeft men toegang.   

De entreeprijs voor de kerkers bedraagt € 2,50, 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 2018.  



 
 

Jaarverslag 2018 Stadsmuseum Groenlo 

Verkort financieel verslag uit het rapport inzake jaarstukken 2018 van BonsenReuling 

 

Balans per 31 december 2018 (na verwerking van het verlies) 
 
Activa       € 

Materiële vaste activa 456.866 
Voorraden 4.015 
Vorderingen  6.411 
Liquide middelen  113.989 
 
Totaal activa 581.281 
 
Passiva                                                                   € 

Kapitaal 210.003 
Langlopende schulden 352.985 
Kortlopende schulden      18.290 
 
Totaal Passiva 581.281 
 
 
Staat van Baten en Lasten over 2018  € 

 
Baten 65.810 
 
Lasten 
Kosten vrijwilligers 10.048 
Afschrijvingen vaste activa 4.907 
Huisvestingslasten 13.884 
Verkooplasten 2.894 
Algemene lasten 6.450 
Lasten bestemmingsreserve 19.238 
Financiële baten en lasten 11.895  
 
Som der lasten 66.805 

                                                                               
 
Saldo van baten en lasten     -    995 
 


