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‘Museum van de 80 jarige oorlog’
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 1 januari 2016 uit:
Jeroen Tank voorzitter, Frans Denie penningmeester, Maria Monasso-Roes secretaris, Ben
Bonenkamp, Peter Gunnewijk, Ben Verheij, Rob Rasquin en Willy Lansink bestuursleden.
Peter Gunnewijk is per 1-1-2016 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Ben Bonenkamp is 1-1-2017 aftredend. Hij geeft er de voorkeur aan per direct af te treden als
bestuurslid. Hij blijft als vrijwilliger aan het museum verbonden.
Secretaris Maria Monasso-Roes is 1-1-2017 aftredend. Zij geeft aan af te willen aftreden als
secretaris en bestuurslid tot er een nieuwe secretaris is gevonden. Zij blijft als vrijwilliger aan het
museum verbonden.
Het bestuur is op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en heeft deze gevonden in de personen
van Ellen Vehoff, Roy Oostendorp en Gerard Boink.
Het bestuur vergadert maandelijks.
Met de vrijwilligers wordt regelmatig een vrijwilligersoverleg gehouden. Enkele malen per jaar
wordt er voor de vrijwilligers een informatieve avond georganiseerd. Ook werd er een leerzame
en gezellige dag georganiseerd naar Munster. In de decembermaand was er een afsluiting van het
jaar met een gezellige avond en een kerstgeschenk met bestuur en vrijwilligers. In 2016 werden
daarbij ook nog eenmaal de vrijwilligers van de kerkers onder het stadhuis uitgenodigd.
In 2016 is er een uitwisseling geweest met de vrijwilligers van de houtzagerij.
In juni werden de kerkers onder het stadhuis geopend. De kerkers worden beheerd door het
stadsmuseum. Groepen kunnen de kerkers bezoeken onder begeleiding van een gids van het
museum of de VVV. Vanaf oktober zijn er voor individuele bezoekers op woensdag en zaterdag
2 momenten waarop men de kerkers kan bezoeken.
Helaas heeft het stadsmuseum in november afscheid moeten nemen van Joep van der Pluijm.
Zijn verdiensten voor het stadsmuseum zijn talrijk en voor de geschiedenis van Groenlo
ongeëvenaard. Zijn overlijden heeft grote indruk gemaakt.
Er zijn in 2016 gesprekken gevoerd met Groenlo Vestingstad Promotion Erik Mentink en de
Toeristisch Coördinator Oost Gelre Bernou Wagenaar om de samenwerking met andere
organisaties en deelneming aan activiteiten te bevorderen. Het stadsmuseum heeft deelgenomen
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aan Toeristische Inspiratie Middag in Lievelde. Ook heeft het stadsmuseum meegedaan met de
Passe-Partout.
Het museum
Het stadsmuseum wil een ‘Museum van de 80jarige oorlog’ worden. In 2016 is verder gewerkt
aan de herinrichting. Er is een aanvang gemaakt met de herinrichting van de 1 e etage.
Er wordt doorlopend onderhoud gepleegd aan het gebouw.
Activiteitenprogramma 2016
Hieronder volgt een opsomming van stand van zaken van het activiteitenprogramma 2016 zoals
dit in 2015 aan de gemeente is voorgelegd:


Het stadsmuseum neemt deel aan de vestingstaddagen en culturele zaterdagen met allerlei
activiteiten gericht op het leven in Groenlo tijdens de Slag om Grolle.
Ook in 2016 heeft het stadsmuseum volop aan deze activiteiten meegedaan. De
vrijwilligers en het bestuur hebben zich enorm ingezet. Gastvrijheid stond hierbij voorop.



Stadsmuseum neemt deel aan het project Slag om Grolle scholen
Ook in 2016 was er weer grote belangstelling van de schooljeugd, zowel van de
basisscholen als de middelbare scholen van Groenlo en daarbuiten voor het museum.
Daarbij moet ook vermeld worden dat bezoekende kinderen erg geïnteresseerd zijn in het
museum. Vooral het spel, de kinderfilm en de kleding en attributen waarmee men op de
foto kan, heeft de belangstelling.



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.
Allereerst is er een ruimte ingericht zoals een onderkomen er ten tijde van de Slag om
Grolle uitzag. Dit is gedaan door eigen vrijwilligers en enkele vrijwilligers die hebben
meegewerkt aan de kerkers.

Wat er voor 2016 nog op de plank lag:


Inrichting bibliotheek/leestafel
In 2016 is een begin gemaakt met het inrichten van een bibliotheek/leestafel.


Er wordt een ruimte ingericht voor archeologische fondsen.
Het inrichten van deze ruimte is nog een van de plannen voor de komende jaren. De
herinrichting van de ruimtes met het thema 80 jarige oorlog krijgt voorrang.



Het aantrekken en opleiden van vrijwilligers
In 2016 hebben wij enkele nieuwe vrijwilligers kunnen vinden. Daar zijn wij erg blij mee.
Wij doen er alles aan om de nieuwe vrijwilligers thuis te laten voelen en te begeleiden.
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Er zijn enkele vrijwilligers vertrokken doordat ze een vaste baan kregen. De ervaring die
zij in het museum hebben opgedaan en ook het feit dat zij konden aantonen als
vrijwilliger te hebben gewerkt waren zeker pluspunten bij een sollicitatie.
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 2016: 2974 bezoekers. Bij losse verkoop bedraagt de
entreeprijs bedraagt € 3,00 en voor kinderen € 1,50. Daarnaast kent het museum meerder
arragementen.
Entreeprijs kerkers volwassenen € 2,00/kinderen € 1,00/groepen op aanvraag € 5, 00. Maximaal
10 personen per keer.
Er zijn bovendien een aantal open dagen geweest met vrij entree. Op deze dagen zijn er naar
schatting 1.500 niet betalende bezoekers geweest.
Bestuur en vrijwilligers van het stadsmuseum kijken terug op een geslaagd jaar 2016.
Groenlo, 1 april 2017
Stichting Stadsmuseum Groenlo
De secretaris, M.M.J.Monasso-Roes
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Verkort Financieel verslag boekjaar 2016
Uit het rapport van accountantsbureau BonsenReuling
Balans per 31-12-2016
Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

464.464
4.197
34.462
82.047
585.170

Passiva
Kapitaal
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

210.418
359.354
15.398
585.170

Staat van Baten en Lasten over 2015
Baten

66.414

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

7.750
4.536
4.675
12.444
6.963
13.525
12.085
61.978

Saldo van baten en lasten

4.436
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