JAARVERSLAG 2021 STICHTING STADSMUSEUM GROENLO
- Het museum van de 80 jarige oorlog –
Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Groenlo bestond op 31 december 2021 uit:
Jeroen Tank, voorzitter, Frans Denie, penningmeester, Maria Wijgerink-Overkamp,
secretaris, Rob Rasquin en Theo Lageschaar.
Het bestuur heeft in 2021 negenmaal vergaderd, afhankelijk van de COVID-maatregelen
fysiek danwel digitaal.

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 lockdowns was het museum van overheidswege
gesloten. Waar mogelijk zijn vrijwilligers zich op individueel niveau blijven inzetten. Ook dit
jaar is geen eindejaarsbijeenkomst mogelijk geweest. De gebruikelijke kerstattentie kon
worden afgehaald. Ook dit jaar zijn vrijwilligers waar nodig door middel van een nieuwsbrief
geïnformeerd.

Algemeen
In 2021 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.
Er hebben fysieke en digitale presentaties van het plan plaatsgevonden aan de vrijwiilligers
van beide organisaties, het college van B&W met ambtenaren, de Stichting Oude Gelderse
Kerken en genodigden. Gewerkt wordt aan het rondkrijgen van de benodigde financiën.
De beeldbank is ondergebracht bij Scherp in Beeld en de samenwerking verloopt naar
tevredenheid.
Ook wordt samengewerkt met Groenlo Vestingstad promotion/groepsuitjes Groenlo.
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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.
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 2021 is o.a. de website
aangepast.
In 2021 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.
De maquette van de Circumvallatielinie die voorheen in Erve Kots werd tentoongesteld, is nu
te zien in de Rabozaal van het Stadsmuseum.
Er wordt doorlopend onderhoud gepleegd aan het gebouw.

Activiteitenprogramma 2021
Hieronder volgt een opsomming van het activiteitenprogramma 2021 zoals dit in 20120 aan
de gemeente is voorgelegd. Het programma is voor zover niet belemmerd door de COVID19 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.
Werkt de inrichting tot Museum van de 80-jarige Oorlog verder uit.
Neemt deel aan de vestingstaddagen met allerlei activiteiten.
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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 in 2021, net als bij alle culturele
instellingen als gevolg van de COVID-19-maatregelen, gedaald, voor het Stadsmuseum tot
1815.
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 2021.
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Verkort financieel verslag uit het rapport inzake jaarstukken 2021 van BonsenReuling

Balans per 31-12-2021
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

€

€

442.265
737
443.002

Vlottende activa
Vorderingen

3.516
3.516
136.655
586.979

Lliquide middelen

Passiva
Kapitaal
Langlopende schulden
Hypothecaire lening
Leningen o/g

228.604
216.755
125.433
342.188
16.187
586.979

Kortlopende schulden
Totaal Passiva

Staat van baten en lasten over 2021
Baten
Entreegelden
Subsidies
Verkoop boeken

€

€

6.813
58.070
180
65.063

Lasten
Beheer en administratie.
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Projectkosten Museum 1627
Verkooplasten
Algemene lasten
Som der lasten
Saldo van baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo, toevoeging overige reserves
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8.060
4.279
13.028
622
4.800
13.546
50.801
14.262
- 11.409
2.853

