Nieuwsflits 6 april 2019
Stichting Grenslandmuseum
Bestemd voor: vrijwilligers en “Vrienden van het Museum”
redactie: Sonja Rexwinkel en Berend Enserink

In deze zesde uitgave van Nieuwsflits kunt u het uitgebreide jaarverslag lezen van de secretaris
Hannie Ormel over het turbulente jaar 2018.

Jaarverslag 2018
Stichting Grenslandmuseum
1.Het bestuur van Stichting Grenslandmuseum bestond uit 6 personen:
Berend Enserink
– voorzitter
Theo Diepenbroek
– penningmeester
Hannie Ormel
– secretaris
Sonja Rexwinkel-Böhme – bestuurslid
Eppie Blaauw
– bestuurslid
Herman Kobes
– bestuurslid
2.Werkgroepen
Naast het bestuur voerden verschillende werkgroepen werkzaamheden en activiteiten uit,
met name de werkgroep expositie, de werkgroep klussen, de werkgroep registratie en de
werkgroep P.R.
3.Openingstijden
Het museum was geopend van 1 april t/m 31 oktober.
Openingstijden in de maanden april, mei, september, oktober: 13.30-16.30 uur.
In juni, juli en augustus was het museum geopend van 11.00-16.30 uur.
4.Toegangsprijs
De toegangsprijs voor volwassenen bleef € 3,00 en voor kinderen € 1,00.
5.Bezoekers
Het totaal aantal bezoekers was 1478, waarvan 1347 volwassenen en 131 kinderen.
Aantal rondleidingen: 24.
Bezoekers website: 12.725, waarvan 7893 unieke bezoekers.
Landen: Nederland, Duitsland, Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland, Canada, Engeland,
Oekraïne, China, Zuid Korea, Polen, Japan, België, Zwitserland, Italië, India, Denemarken,
Oostenrijk, Hong Kong, Zweden, Hongarije, Slowakije, Seychellen, Spanje.

6.Functies en nevenfuncties bestuursleden
Berend Enserink: voorzitter St. Grenslandmuseum,
Theo Diepenbroek: penningmeester St. Grenslandmuseum, penningmeester St. Bewaar ’t
Olde
Hannie Ormel: secretaris St. Grenslandmuseum, trainer bij St. Zozijn, vrijwilliger St.
Wereldwinkel Dinxperlo.
Sonja Rexwinkel: bestuurslid St. Grenslandmuseum en tevens lid van de werkgroep
expositie, verhalenvanger en vertaalster bij het Grenslandmuseum, bestuurslid Kerkje De
Rietstap, bestuurslid
St. Bewaar ’t Olde.
Eppie Blaauw: bestuurslid St. Grenslandmuseum
Herman Kobes: bestuurslid St. Grenslandmuseum, accomodatiebeheerder Europahal
Dinxperlo, wijkmedewerker PKN in Dinxperlo, sportverzorger Ropes en Running, technische
commissie elftalindeling DZSV, collectant Rode Kruis.
7.Nieuwe stichting Grenslandmuseum
Vanaf 1985 maakte het Grenslandmuseum deel
uit van de koepelstichting ”Bewaar ’t Olde”. De
werkgroep Grenslandmuseum hield zich bezig
met het uitvoerende werk, het stichtingsbestuur
zorgde voor de bestuurlijke kant. Met ingang van
30 mei 2018 is dit veranderd. Tussen beide
stichtingen is een overeenkomst gesloten voor
wat betreft het gebruik van vergaderruimte,
voorzieningen en materialen.
Het Grenslandmuseum wordt vanaf 30 mei
bestuurd door de zelfstandige Stichting Grenslandmuseum. Met hulp van het notariskantoor
Moerland zijn nieuwe statuten opgesteld en is de stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. De bestuursleden van de nieuwe stichting zijn de vroegere leden van de
werkgroep, te weten: Berend Enserink (voorz), Hannie Ormel (secr), Theo Diepenbroek
(penningm), Sonja Rexwinkel (lid), Herman Kobes (lid) en Eppie Blaauw (lid).
8.Nieuwe Stichting Beheer Pand Markt 1-3
Op 16 oktober is bij notaris Moerland te Dinxperlo, de stichtingsakte van de Stichting Beheer
Pand Markt 1-3 getekend. Deze stichting heeft ten doel het verwerven, (doen) financieren
en beheren van het pand Markt 1-3 te Dinxperlo, teneinde een permanent onderdak te
kunnen bieden aan de Stichting Grensland-museum en haar collectie. De bestuursleden van
de Stichting Beheer zijn: Gerrit van Veen (voorz), Leen Nederlof (secr), Geert Rutgers
(penningm), Gerrit Lensink(lid) en Jaap Snijders(lid).
Op 16 november 2018 konden de lange onderhandelingen over de aankoop van het pand
Markt 1-3 eindelijk worden afgerond. Op die dag werd de akte van levering getekend door
Stichting Beheer Pand Markt 1-3 en de vorige eigenaar de woningcoöperatie “de
Woonplaats” te Enschede. De aankoop kon worden gedaan, omdat een financier de
vestiging van een voordelige hypotheek op het pand mogelijk maakte.

Tussen de Stichting Grenslandmuseum en de Stichting Beheer Pand Markt 1-3 werd,
eveneens op 16 november 2018, bij de notaris een overeenkomst getekend inzake het
gebruik van het pand. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten, die de beide
stichtingen ten opzichte van elkaar hebben gedurende een periode van 20 jaar.
9.Groter pand
Bovenstaande betekent dat het Grenslandmuseum met ingang van 16 november 2018
beschikt over het gehele pand Markt 1-3.Op de bovenverdieping en de zolder wordt het
depot gevestigd. Eén vertrek zal gebruikt worden als vergader- en werkruimte. De gehele
benedenverdieping wordt ingericht als expositieruimte. De werkgroep onderhoud
gebouw(klusgroep) zal hiervoor werkzaamheden verrichten. Een veilige toegang tot de
zolder d.m.v. een vaste trap wordt onderzocht.
10.Financiële acties
Eind 2017 en in de loop van 2018 werden twee succesvolle financiële acties opgestart en
uitgevoerd. Deze zijn nog niet afgesloten.
1. Ruim 60 bedrijven, middenstanders en particulieren werden bezocht met het
verzoek éénmalig financieel te helpen om het pand Markt 1-3 te kunnen kopen en
een zo groot mogelijk onderhoudsfonds te vormen. Het dak moet hersteld en
geïsoleerd worden. Grootte van het fonds eind 2018 €30.000
2. De actie “Wordt vriend van het museum” werd opgestart. Vrienden ondersteunen
het Grenslandmuseum jaarlijks met een donatie van tenminste €25,00. Een vriend
van het museum ontvangt met ingang van 2018 jaarlijks de “Vriendenkaart
Grenslandmuseum”. Met deze kaart kan hij/zij met de andere gezinsleden gratis het
museum bezoeken. Bovendien ontvangt een vriend 3x per jaar een Nieuwsflits. Deze
wordt per E-mail verspreid. In 2018 werd € 4000 toegezegd en overgemaakt.
11.ANBI-Status
In 2018 diende de penningmeester de aanvraag tot verkrijging van de
ANBI-status als culturele instelling in. De belastingdienst keurde de
aanvraag met ingang van maart 2018 goed.
12.Privacy Statement.
Onlangs heeft het bestuur het wettelijk vereist Privacy Statement vastgesteld. In dit
document staat genoteerd hoe het Grenslandmuseum omgaat met persoonsgegevens.
Het document is gepubliceerd op de website van het Grenslandmuseum onder het kopje
“OVER ONS”.
13.Geregistreerd Museum
In 2007 werd bij de Stichting Museumregister Nederland door het bestuur
van de Stichting “Bewaar ’t Olde” een aanvraag ingediend tot verkrijging
van de status Geregistreerd Museum. Het verzoek werd gehonoreerd.
In 2017 werd door het Museumregister een audit (controle)ter herijking
van de inschrijving in het museumregister uitgevoerd.
Helaas bleek het Grenslandmuseum niet aan de strenge eisen te voldoen. Een werkgroep
van bestuursleden heeft in 2018 veel tijd besteed aan het verwoorden van nieuw beleid op

de vele beleidsgebieden, waarop een geregistreerd museum wordt gecontroleerd. Medio
december 2018 kwam het bericht dat het Grenslandmuseum aan de herijking had voldaan
en dat het de komende jaren als een Geregistreerd Museum verder kan werken. In de
komende jaren zal het nieuw verwoorde beleid handen en voeten moeten krijgen.
14.PR-activiteiten
In het voorjaar werd de website opnieuw vorm gegeven. Regelmatig wordt de home- pagina
van nieuws voorzien. Een nieuw fris logo werd in gebruik genomen.
In het voorjaar werd de promotie- flyer opnieuw gedrukt en verspreid.
Ook werd 3x een Nieuwsflits opgesteld en per E-mail verspreid onder de vrijwilligers en de
“Vrienden van het Museum”. De week- en regionale dagbladen publiceerden 27 x een artikel
over het Grenslandmuseum.
In het najaar werd een overeenkomst gesloten met dhr. Disveld van het bureau
“Dagtochtencentrale”
te Enschede. Het Grenslandmuseum wordt opgenomen in het programma van
groepsdagtochten die door dit bureau worden georganiseerd en aangeboden bij de
touringcarbranche voor het seizoen 2019.
15.Erfgoed Gelderland
In november 2018 is het Grenslandmuseum lid geworden van de Coöperatie
Erfgoed Gelderland te Arnhem. Dit lidmaatschap geeft het bestuur de
mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring, die
deze coöperatie in huis heeft.
In de maanden mei, juni en juli nam het museum met drie activiteiten deel
aan het Erfgoedfestival “Gelderland Grensland”.
16.Langere openingstijden
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers was het dit jaar mogelijk om in de maanden mei, juni
en juli
langer open te zijn. Namelijk van 11.00 tot 16.30 uur.
17.Samenwerking
In 2018 is het overleg met het “Onderduikmuseum” te Aalten gestart. De directeur, mevr. G.
Brethouwer en de voorzitter van het Grenslandmuseum treffen elkaar 1x per kwartaal. Voor
2019 is een gezamenlijke expositie afgesproken. In 2020 zal het Grenslandmuseum
onderdeel zijn van het grote project “Gelderland 75 jaar vrij”.
Er is ook regelmatig contact met de voorzitter van de Heimatverein Suderwick dhr.J. Hoven.
In november is overleg gevoerd met de directeur van het Stadsmuseum Doetinchem mevr.
E. Ruesen.
18.(Wissel)exposities

E

Expositie De Grens
Expositie Tapijtfabriek

Expositie Grenzen, ja en……!

In het museumjaar 2018 werden drie (wissel)exposities opgebouwd door de werkgroep
exposities.
Onderwerpen: Tapijtfabriek Maurits Prins met de hulp van dhr. Willy te Grotenhuis, fotoexpositie ”De Grens” van dhr. Ben Maandag en de expositie Grenzen! Ja,…en?” met
statushouders uit Syrië en Eritrea.
19.Vrijwilligers.
Er kwamen 4 nieuwe vrijwilligers. Het Grenslandmuseum telt nu 32 vrijwilligers.
20.Afsluiting
Het seizoen 2018 werd op 17 november afgesloten met een stamppotbuffet voor alle
medewerkers.

De Heurne, februari 2019
Hannie Ormel
Secretaris Stichting Grenslandmuseum

Dit jaarverslag werd vastgesteld door het bestuur op 7 maart 2019

