JAARVERSLAG 2020 STICHTING STADSMUSEUM GROENLO
- Het museum van de 80 jarige oorlog –

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 31 december 2020 uit:
Jeroen Tank, voorzitter, Frans Denie, penningmeester, Maria Wijgerink-Overkamp,
secretaris, Ben Verheij, Rob Rasquin, Willy Lansink, Gerard Boink en Roy Oostendorp,
bestuursleden. Het bestuur fungeert hiermee op volle sterkte.
Het bestuur heeft in 2020 zevenmaal vergaderd, minder dan gepland door COVID-19maatregelen.

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.
COVID-19 heeft veel impact gehad. Tijdens de eerste en tweede lockdown was het museum
van overheidswege gesloten. Waar mogelijk zijn vrijwilligers zich op individueel niveau
blijven inzetten. Omdat ook geen eindejaarsbijeenkomst mogelijk was is naast de
kerstattentie voor een extra attentie begin december gezorgd. Vrijwilligers zijn middels een
nieuwsbrief over de voortgang in het algemeen geïnformeerd.

Algemeen
In 2020 is verder gewerkt aan het plan om met de Stichting Oude Calixtus te komen tot een
nieuw museum over de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek in de Oude Calixtuskerk in
Groenlo. Ook dit is door COVID-19 vertraagd.
Het plan van aanpak en schetsontwerp zijn uitgewerkt. Hierop zijn offertes uitgebracht en
deze zijn gepresenteerd, waarop in afwachting van beschikbare financiën het bouwteam
voorlopig is vastgesteld. Het marketingplan is gereed. Een presentatie voor genodigden
moest i.v.m. de COVID-19-maatregelen worden uitgesteld.
In 2020 heeft het Stadsmuseum weer deelgenomen aan de Passe-Partouts Groenlo
Vestingstad. Bij aanschaf ontvangt men een juten zakje met drie dukaten, waarmee men
toegang voor gereduceerd tarief heeft tot toeristische bezienswaardigheden in Groenlo.
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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 Stadsmuseum neemt deel aan de Museumjaarkaart wat gunstig uitwerkt op het
bezoekersaantal.
In oktober nam het Stadsmuseum aan het Erfgoedfestival 2020, dat een brug slaat tussen de
werelden van kunst en erfgoed. Singer-songwriter Marike Jager heeft zich door de
Tachtigjarige oorlog in het Stadsmuseum laten inspireren tot een prachtige song hierover.
Het Stadsmuseum neemt deel aan MuseumTV, hét videoplatform dat kunst, cultuur en
design tot leven brengt.
Het museum
Het stadsmuseum wil een ‘Museum van de 80-jarige oorlog’ zijn. In 2020 is o.a. de website
aangepast.
In 2020 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 2020
Hieronder volgt een opsomming van het activiteitenprogramma 2020 zoals dit in 2019 aan de
gemeente is voorgelegd. Het programma is voor zover niet belemmerd door de COVID-19
maatregelen uitgevoerd.
Het Stadsmuseum Groenlo:








Verwerft, behoudt, onderzoekt, documenteert, presenteert en geeft bekendheid aan
de materiële en immateriële getuigenissen van de stad Grol voor, tijdens en na de
Tachtigjarige oorlog voor studie, educatie en genoegen.
Werkt met Stichting Oude Calixtus aan de totstandkoming in de Oude Calixtuskerk
van het ‘Museum 1627 – Het Andere Verhaal –‘, het museum over de Tachtigjarige
Oorlog in de Achterhoek.
Biedt scholen educatiemogelijkheden over de rol van de stad Grol in de 80-jarige
oorlog.
Neemt deel aan de Nationale Museumweek, Open Monumentendag en andere
museumdagen.
Participeert in de Slag om Grolle-evenementen.
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Werkt de inrichting tot Museum van de 80-jarige Oorlog verder uit.
Neemt deel aan de vestingstaddagen met allerlei activiteiten.
Beheert de kerkers onder het Stadhuis en organiseert rondleidingen/bezichtigingen in
deze kerkers.
Zoekt samenwerking met partijen die zich bezighouden met de 80-jarige oorlog
teneinde Groenlo/Oost Gelre beter op de kaart te kunnen zetten.
Blijft meewerken aan samenwerking binnen de regio om Groenlo/ Oost Gelre nog
beter op de toeristische kaart te zetten.
Biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid ervaring op te
doen ter verbetering van hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt.
Biedt snuffelstages en maatschappelijke stages voor het voortgezet onderwijs.

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 was als gevolg van de COVID-19maatregelen in 2020 beduidend lager: 1540 (in 2019: 2970).
De entreeprijs voor het Stadsmuseum bedroeg € 5,00, kinderen tot 12 jaar € 2,50. Met de
museumkaart is de toegang gratis. In alle gevallen is een consumptie inbegrepen. Ook met
een Passe-Partout heeft men toegang.
De entreeprijs voor de kerkers bedraagt € 3,00, voor kinderen tot 12 jaar € 2,00, groepen op
aanvraag € 5,00. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan een rondleiding.
Vrijwilligers en bestuur kijken ondanks COVID-19 terug op een geslaagd jaar 2020.
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Verkort financieel verslag uit het rapport inzake jaarstukken 2020 van BonsenReuling

Balans per 31-12-2020
Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

€
447.281
3.763
4.110
130.251

Totaal Activa

585.405

Passiva
Kapitaal
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

212.332
345.964
27.109

Totaal Passiva

585.405

Staat van baten en lasten over 2020

€

Baten

65.924

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

6.249
4.699
10.587
11.948
4.080
13.749
11.571
62.883

Saldo van baten en lasten

3.041
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