Jaarverslag 2017
Grenslandmuseum
-Medewerkers
Het aantal medewerkers in 2017 bedroeg 31.
-Bestuur
Het bestuur bestond uit:
René Westendorp - voorzitter
Han Keuper
- penningmeester
Hannie Ormel
- secretaris
Eppie Blaauw
Herman Kobes
In de loop van 2017 vonden de volgende wisselingen plaats:
Theo Diepenbroek m.i.v. 1 augustus, Sonja Rexwinkel en Berend Enserink m.i.v. 1 oktober.
Theo zal t.z.t. Han Keuper opvolgen als penningmeester, Berend nam de functie van
voorzitter over van René Westendorp en Sonja kwam als bestuurslid het bestuur versterken.
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd.
-Werkgroepen
Naast het bestuur voerden verschillende werkgroepen werkzaamheden en activiteiten uit,
met name de werkgroep expositie, de werkgroep klussen en de werkgroep P.R.
-Openingstijden
Het museum was geopend van 1 april t/m 31 oktober.
Openingstijden in de maanden april, mei, juni, september, oktober: 14.00-17.00 uur.
Tijdens deze maanden was de openingstijd op vrijdag van 12.00-17.00 uur.
In juli en augustus was het museum geopend van 11.00-17.00 uur
Ook tijdens de fiets- en wandelroute Grensbelevenissen op 27 en 28 mei was het museum
geopend.
-Toegangsprijs
De toegangsprijs voor volwassenen werd verhoogd naar € 3,00, die voor kinderen bleef
€ 1,00.
-Exposities
Van 1 april tot 22 april was de reizende tentoonstelling Buren stellen zich voor, te
bezichtigen, van 26 april tot 2 september de expositie Bodemvondsten van Frank Rössner
en van 9 september tot 31 oktober de expositie Boeren, Burgers en buitenlui. Dit laatste was
tevens het thema van de Open monumentendagen op 9 en 10 september.
Het aantal bezoekers aan het museum op de Open monumentendagen was 122.
Het gehele seizoen was er in het museum aandacht voor de kunst van het traditionele
destilleren. In verband hiermee was er voor alle medewerkers op 29 maart een excursie naar
Brennerei Huining in de Spork.
Van 2 t/m 26 december heeft het Grenslandmuseum deelgenomen aan de Krippentour in
Dinxperwick d.m.v. een levensgrote kerststal in het museum.
-Bezoekers
Totaal aantal bezoekers was 1313, waaronder 1149 volwassenen en 164 kinderen.
Aantal rondleidingen: 24.
Bezoekers website: totaal aantal bezoekers 8737, unieke bezoekers 5237.
Landen: Nederland, Verenigde Staten, Oekraïne, Duitsland, Frankrijk, India, Brazilië,
Rusland, Groot Brittanië, Polen, Canada, Filipijnen, Turkije, Spanje, Roemenië, Italië,
Maleisië, Servië, België, Egypte, Indonesië, Hongarije, Pakistan, Australië, Chili.

-Museumregister
Op 18 september heeft een auditor van het Museumregister Nederland het museum bezocht
en getoetst of het museum voldeed aan de museumnorm 2015. Het museum moet voor april
2018 nog enkele ontbrekende stukken aanleveren.
-Huisvesting
Vanwege een wettelijke verplichting door de landelijke overheid heeft de
woningbouwcoöperatie De Woonplaats per 1 januari 2018 de huur voor het
Grenslandmuseum opgezegd. Naar aanleiding hiervan is het plan opgevat om het huidige
pand over te nemen. De onderhandelingen hierover waren eind 2017 nog niet afgerond.
Om het verblijf te kunnen waarborgen werd “Vrienden van het Grenslandmuseum” opgericht,
waarbij bedrijven en particulieren om een bijdrage is gevraagd. Dit kan door een eenmalige
donatie of door een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,00.
Daarnaast vond ook de oprichting plaats van een Commissie van Beheer.
-Afsluiting
Het seizoen 2017 werd op 18 november afgesloten met een stamppotbuffet voor alle
medewerkers.

De Heurne, januari 2018
Hannie Ormel, secretaris.

