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Inhoudelijk jaarverslag Stichting Stadsmuseum Groenlo 2013 

‘Museum van de 80 jarige oorlog’ 

Bestuur, werkgroepen en vrijwilligers 

Op 1 januari 2013 vond de volgende bestuurswisseling plaats.                                                                    

Joep van der Pluijm en Jan Grijsbach traden vanwege hun leeftijd  af als bestuurslid. Zij blijven 

als vrijwilliger  en adviseur aan het museum verbonden.                                

Aart Brouwer gaf al eerder te kennen per 1 januari af te willen treden als bestuurslid en vrijwilliger 

en zich te willen richten op ander vrijwilligerswerk.  

Cees van Kreij trad ook af als bestuurslid maar blijft als adviseur aan het stadsmuseum 

verbonden.    

Maria Monasso-Roes en Ben Bonenkamp waren aftredend en stelden zich herkiesbaar.  

Het bestuur acht het niet nodig nieuwe bestuursleden aan te trekken. Het bestuur van de 

Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 1 januari 2013 uit: Jeroen Tank voorzitter, Frans 

Denie penningmeester, Maria Monasso-Roes secretaris,  Ben Bonenkamp, Peter Gunnewijk, Ben 

Verheij, Rob Rasquin en Willy Lansink bestuursleden.  

Bestuursleden dienen voortaan ook als vrijwilliger actief te zijn in het Stadsmuseum. Voor  

structuur in de organisatie en aanspreekpunt voor de vrijwilligers worden werkgroepen gevormd 

en gekoppeld aan een bestuurslid, te weten:  Huisvesting: Peter Gunnewijk/Rob Rasquin, 

PR/Activiteiten: Willy Lansink, Collectie- en depotbeheer: Ben Bonenkamp, Historisch 

onderzoek: Ben Verheij.   

De stadsboerderij kent een enthousiaste groep vrijwilligers .  

Tijdens de eerste bestuursvergadering in 2013 op 16 januari wordt het beleidsplan 2013 – 2017 

goedgekeurd en getekend.  

Het bestuur besluit voorlopig maandelijks te vergaderen en daarnaast houden de werkgroepen 

regelmatig overleg en is er een vrijwilligersoverleg.  

In 2012 werd het bestuur van Stichting Stadsmuseum Groenlo door de Gemeente Oost Gelre 

benaderd met het plan de Stadsboerderij in de Notenboomstraat in eer te herstellen en het 

verzoek hier aan mee te werken.  

Het bestuur van het Stadsmuseum wilde de activiteiten met betrekking tot de Stadsboerderij niet 

binnen de Stichting Stadsmuseum Groenlo uitvoeren. Het een zou los moeten staan van het 
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ander. Besloten werd het bestuur van de ‘slapende’ Stichting Het Grolsch Museum op 14 februari 

2013 bijeen te roepen.  Alle bestuursleden dienden zich schriftelijk of mondeling uit te spreken of 

hij/zij wel of niet zitting wilde blijven nemen in het bestuur.   

De naam van de stichting zou vervolgens worden gewijzigd van Stichting Het Grolsch Museum 

in Stichting Stadsboerderij Grolle en staat sinds 24 juni 2013 als zodanig ingeschreven onder 

hetzelfde nummer 41038958. Een deel van de collectie is inmiddels in bruikleen geven aan de 

Stadsboerderij.  

Van de Stichting Stadsmuseum Groenlo verklaarden de voorzitter Jeroen Tank en de 

penningmeester Frans Denie zich bereid in dezelfde functie zitting te nemen in de Stichting 

Stadsboerderij Grolle. Maria Monasso-Roes, secretaris van Stichting Stadsmuseum Groenlo en 

ook bestuurslid van Stichting Het Grolsch Museum was bereid de functie van secretaris op zich 

te nemen.  

Het museum  

2013 was een moeilijk jaar voor bestuur en vrijwilligers.  Er vond een grote verandering plaats in 

het museum. De VVV verhuisde naar een andere locatie. Tot dan was er tijdens openingstijden 

van de VVV altijd iemand aanwezig die de entreegelden van de individuele bezoekers kon innen, 

de filmzaal kon bedienen en de weg kon wijzen. Was er een vrijwilliger van het stadsmuseum 

aanwezig dan kon hij of zij de individuele bezoeker te woord staan. Voor groepen was er wel 

altijd een rondleider beschikbaar.  

Na het vertrek van de VVV was het museum enkele weken gesloten voor herinrichting en 

renovatie van de entree. Er kwam een nieuwe balie en een leestafel en de ruimte werd geverfd en 

kreeg nieuwe vloerbedekking. Tijdens openingstijden zijn er altijd 2 vrijwilligers aan de balie en 

voor ontvangst en begeleiding van de bezoekers. Er worden vrijwilligers opgeleid als rondleider.  

Er kwamen in 2013 een aantal vrijwilligers bij. De begeleiding van de nieuwe vrijwilligers kostte 

veel inzet van de oude vrijwilligers. Het was dan ook een moeilijke start.  

Het stadsmuseum wil een ‘Museum van de 80jarige oorlog’ worden. In de loop van 2013 werd 

daar naar toe gewerkt.  Dit kost echter veel tijd en inzet.  Er is steeds meer structuur en overleg 

en dat doet zijn werk.  

De collectie die geen betrekking heeft op de periode voor en rond de 80 jarige oorlog wordt 

opgeslagen in het depot of elders in bruikleen gegeven. Alles wordt gefotografeerd en digitaal 

geregistreerd. Dit vraagt veel tijd van onze gespecialiseerde vrijwilligers en is een doorlopend 

proces.  

Er worden doorlopend voorwerpen gebracht. Niet alles is van waarde of geschikt voor het 

stadsmuseum als het onze. Dan wordt het opgeslagen of een bestemming voor gezocht in musea 

in de omgeving waar het beter thuis hoort, zoals de stadsboerderij, de houtzagerij, het 

Crashmuseum enz.      

Een andere groep vrijwilligers houdt zich bezig met het onderhoud van het gebouw binnen  en 

buiten. Zo nodig wordt het uitbesteed.  
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Na de renovatie van de entree en voor de kerst werd er een gezellig avond georganiseerd voor de 

vrijwilligers en ook was er een passend afscheid van de vertrekkende bestuursleden.        

Er waren in 2013 naast groepen ook veel schoolklassen die het stadsmuseum bezochten. 

Leerlingen van Scholengemeenschap Marianum liepen maatschappelijke stage in het museum.  

Activiteiten 2013 

 Deelname Uitmarkt De Bron 

 Deelname Gratis Museumdag 19 oktober ‘Er was eens…’ 

 Deelname Vestingstaddagen 

 Deelname Overleg musea Oost Gelre en Studiedag Gemeente Oost Gelre-Gelders 

Erfgoed  

 Er is een Facebookpagina aangemaakt 

 De kanonsloop werd verplaatst van de stadsboerderij naar het stadsmuseum 

 Stadsmuseum is lid geworden Coöperatie Erfgoed Gelderland 

 Er is historische kinderkleding aangeschaft. Deis grote aandacht voor de jeugdige 

bezoeker.   

 Er is een ruimte ingericht voor het kleermakersgilde.  

 Het spektakelspel is geplaatst in de Rabozaal 

 Er is een nieuwe wandelroute gemaakt. Met een passe-partout met wandeling heeft men  

entree in het stadsmuseum en de stadsboerderij met consumptie.  

 Er wordt regelmatig geflyerd op Recreatiepark Marveld. 

 Er wordt een ontwerp voor het opwaarderen van het buitengebeuren gemaakt. Wachten 

is op renovatie van de Mattelierstraat.   

Openingstijden en bezoekersaantallen  

De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.30 uur tot 16.30 uur en op open dagen. 

Groepen kunnen ook buiten openingstijden het stadsmuseum bezoeken.  

Het aantal betalende bezoekers bedroeg in 2013 2098. 

Er zijn bovendien een aantal open dagen geweest met vrij entree. Op deze twee dagen bezochten 

meer dan 300 personen het stadsmuseum. 

Bestuur en vrijwilligers van het stadsmuseum kijken, ondanks een moeilijke nieuwe start,  terug 

op een geslaagd jaar  2013. Het doel, het stadsmuseum als museum van de 80 jarige oorlog, werd 

in eerste aanzet gehaald.   

Groenlo, 5 juli 2014 

Stichting Stadsmuseum Groenlo 

De secretaris, 

M.M.J.Monasso-Roes 
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Verkort Financieel verslag boekjaar 2013 

Uit het rapport van accountantsbureau BonsenReuling 

Balans per 31-12-2013 

Activa 
Materiële vaste activa 469.384 
Voorraden 3.244 
Vorderingen  8.071 
Liquide middelen 111.334 
Totaal Activa 592.033 
 
Passiva 
Kapitaal 207.358 
Langlopende schulden 367.814 
Kortlopende schulden      16.861 
Totaal Passiva 592.033 
 
Staat van Baten en Lasten over 2013 
 
Baten 53.596 
 
Lasten 
Kosten vrijwilligers 5.334 
Afschrijvingen vaste activa 3.012 
Huisvestingslasten 16.527 
Verkooplasten 3.944 
Algemene lasten 3.877 
Lasten bestemmingsreserve 13.525 
Financiële baten en lasten 11.852  
Som der lasten 58.071 
                                                                               
Saldo van baten en lasten       -4.475 
 
 
 


