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Waarde lezer,
Voor U ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum
Almelo over 2020. Schreef ik vorig jaar dat het museum
zich in blakende gezondheid bevond, in 2020 zijn veel
zaken anders komen te liggen. Een vilein virus houdt
de samenleving vast in de greep en dat heeft zijn grote
weerslag, ook op het Museum. De opening van ‘Almelo
75 jaar Vrijheid’ kon niet doorgaan: geen minister van
Defensie, geen mooi feest, de zo mooie tentoonstelling
bijna niet bezocht: alles op slot.
Gelukkig was er wel een feestelijke opening van de
Barbietentoonstelling met de actrice Markoesa Hamer.
Midden in de mooie zomer met daarna bijna duizend
bezoekers per maand zolang de expositie toegankelijk
was. Ten slotte bijna drie maanden volledige sluiting en
daar komt dan nog het onzalige besluit van B&W Almelo
bij om de subsidie aan het museum met 65 procent te
verminderen.
We hebben ons met succes tegen dit voornemen verzet. Er
was een demonstratie van Vrienden – van wie sommigen
voor het eerst in hun leven aan zoiets meededen. Vele
andere acties en intensief lobbyen leverden uitstel van
deze vermindering op naast de toezegging van het
gemeentebestuur ons te helpen bij het zoeken naar
meer tentoonstellingsruimte en het assisteren in de
herplaatsing van personeel.
Het bezoekersaantal in 2020 zou zonder deze pandemie
zeker op 7.000 zijn gekomen en dat is bijna 100 procent
meer dan in 2019. Nu bleven we met vier maanden sluiting
steken op iets meer dan 4.000.
Veel geplande activiteiten kwamen te vervallen. Wel was
er in de krant en op de televisie veel media-aandacht voor
ons standpunt dat een serieus Stadsmuseum alleen maar
kan bestaan met een professionele leiding. Het lijkt erop,
dat deze visie door steeds meer politieke partijen wordt
gedeeld. We zullen er bij de gemeenteraadsverkiezing
begin 2022 een punt van maken.
De ontwikkeling naar een volwaardig Stedelijk Museum
Almelo, ingezet met een nieuwe directie in 2019, zal in
komende jaren krachtig en met enthousiasme worden
voortgezet.
Met vriendelijke groet,

Mr Cornelis H Blok
Voorzitter bestuur Stadsmuseum Almelo
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Sigrid Ivo
directeur

Van de directeur…
Strijdend tegen bezuinigingen met nieuwe plannen
Voor veel mensen zal 2020 in het geheugen blijven
staan als het jaar van de coronacrisis, waarbij de
anderhalvemeter-samenleving, het gebruik van
mondkapjes en reisbeperkingen het nieuwe normaal
werden; winkels, horeca, musea en scholen gingen
maanden dicht; dierbaren raakten besmet en
sommigen overleden; het thuiswerken en de lockdown
hielden ons thuis en we gingen massaal online. Voor
het Stadsmuseum Almelo werd 2020 een jaar vol
tegenstrijdigheden. Ondanks de verplichte sluiting
van drie maanden kwam een recordaantal bezoekers
naar het museum doordat meer Nederlanders op
vakantie gingen in eigen land. Ook de Barbie-expositie
bracht ons in volledige extase en we moesten alle
zeilen bijzetten om dit in goede banen te leiden.
Het geeft mooi aan dat er meer potentie zit in het
museum.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen werd
2020 overschaduwd door de aankondiging van de
gemeente Almelo om de subsidie voor het museum
met 65 procent te verlagen. De gemeente is ervan
overtuigd dat het museum ook zonder professionele
krachten, dus als vrijwilligersorganisatie kan blijven
voortbestaan. Met dit bericht is het Stadsmuseum
meteen in actie gekomen. De vrijwilligers namen het
voortouw met het organiseren van een demonstratie
voor het Stadhuis tijdens de voorbespreking van de
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Perspectiefnota. Vrijwilligers, bestuur, vrienden en liefhebbers
van het museum liepen massaal mee. Het is mooi te zien dat het
Stadsmuseum ons aan het hart gaat en we het er niet zomaar bij
laten zitten dat het enige museum in Almelo gaat verdwijnen.
Wat volgde waren vele gesprekken met de wethouder en
ambtenaar van cultuur, de raadsleden en politieke partijen.
Ook hebben we bezwaar ingediend en we waren heel blij dat
de bezwaarcommissie ons bezwaar gegrond heeft verklaard.
Alle acties, gesprekken, bezwaren en inhoudelijke argumenten
ten spijt heeft het niets geholpen. De bezuinigingen worden,
weliswaar gefaseerd, doorgevoerd.
Ondanks de donkere wolken gaan we onverwoestbaar, strijdend
en optimistisch verder. Bij mijn komst in 2019 heb ik aangegeven
dat er meer potentie in het Stadsmuseum zit. De verruiming van
de openingstijden en een expositie met Barbiepoppen geven
dat al weer. Maar we gaan verder met betere en bovenregionale
tentoonstellingen, meer bezoekers, een nieuwe visie, nieuwe
naam en logo, en in de toekomst een grotere locatie. De
ontwikkeling van Stadsmuseum naar het Stedelijk Museum
Almelo gaan we de komende jaren met kracht voortzetten. We
nodigen u van harte uit met ons mee te gaan in deze nieuwe
toekomst.
Met museale groet, Sigrid Ivo
Directeur Stadsmuseum Almelo

Vechten voor
de goede zaak.
Jaarverslag 2020
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Exposities
In het coronajaar 2020 telde het Stadsmuseum maar
liefst zes exposities. Het begon op 7 februari met de
‘Noordik Finals’, een samenwerking met de Christelijke
Scholengemeenschap Het Noordik. Leerlingen van havo en
vwo gaven een presentatie van hun eindexamenstukken
voor het vak Kunst. Per leerling was in het Stadsmuseum
één werkstuk te zien met als thema ‘Het beste van jezelf
laten zien’. Vervolgens wilde het Stadsmuseum groots
aftrappen met de expositie ‘75 jaar Almelo Vrij’. Op 21
maart zou minister van Defensie Ank Bijleveld speciaal
voor de opening naar het Stadsmuseum komen. Maar
corona gooide roet in het eten. Het museum ging op slot
en dus ook de tentoonstelling waarmee 75 jaar bevrijding
van Almelo werd gevierd. Pas na 11 mei konden bezoekers
de expositie bewonderen, al moesten zij zich tevoren
aanmelden voor een tijdslot. Gelukkig was er toen volop
belangstelling voor deze belangrijke expositie met veel
historisch materiaal. In de zomermaanden waren ook
schilderijen en aquarellen van de Almelose schilder Jan
Herman Coster te zien. Het was in 2020 een eeuw geleden
dat Coster overleed, reden om een mini-expositie aan hem
te wijden. Een heel aparte ‘expositie’ waren de foto’s van
oud-Almelo die in diverse winkeletalages van Almelo te zien
waren. Met het tonen van een stuk Almelose geschiedenis
maakten zowel museum als winkeliers duidelijk dat ze
tegen een eventuele sluiting van het museum waren
vanwege de subsidiekorting door de gemeente Almelo.
Tientallen winkeliers deden spontaan mee aan deze actie
die van september tot en met oktober liep. Heel bijzonder
was (en is) de tentoonstelling ‘Barbiepoppen: van casual
tot glamour’. Op 11 september opende actrice Markoesa
Hamer deze expositie in aanwezigheid van een wegens
corona klein aantal genodigden. De tentoonstelling zou
tot begin 2021 lopen, maar doordat het museum enkele
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keren verplicht gesloten werd vanwege COVID-19, is deze
succesvolle expositie inmiddels verlengd tot begin juni.
Alleen al in de eerste maand trokken de ruim zeshonderd
verschillende Barbiepoppen duizend bezoekers. Deze
kwamen niet alleen uit Almelo, maar uit alle delen
van het land. Tijdens de sluiting van het museum rond
de feestdagen in december heeft het museum een
mini-expositie verzorgd van de Barbiepoppen: in de
etalages van het Stadsmuseum stonden diverse poppen
tentoongesteld, telkens rond een bepaald thema.
Almeloërs die een wandelingetje maakten, konden zo toch
iets van het gebodene in het Stadsmuseum zien.
Van eind november tot medio januari 2021 konden
bezoekers - voor zover het museum open was - in de
ontvangsthal van het Stadsmuseum Almelo diverse
portretten bewonderen. Aanleiding voor deze miniexpositie, getiteld ‘De schilder, de deken, de brouwer
en het meisje’, was de bruikleen door de heer Bruiningten Cate van krijttekeningen die Willy Sluiter in 1918
van het echtpaar Lambert en Julia ten Cate- Doedes
Breuning maakte. Voor deze tentoonstelling haalde het
Stadsmuseum diverse andere portretten uit het depot
die eveneens te zien waren. Het ging om portretten van
onder anderen Jan Gierveld, Jos Beeling, Hendrik de Grijs
en Berry Brugman.

Samenwerking

72%

Door corona zijn we
massaal online gaan
vergaderen

Het Stadsmuseum is een actief lid van de
culturele sector in Almelo en de regio Twente.
Door de coronapandemie zijn helaas
diverse samenwerkingsverbanden, zoals het
Noaberfest, de Open Monumentendag en de
Theaterroute, vervallen en vond de culturele
markt ‘Uit in Almelo’, waarmee het nieuwe
culturele seizoen wordt ingeluid, eveneens
geen doorgang. Het Stadsmuseum is in de
persoon van onze directeur Sigrid Ivo actief
lid van Cultuur Platform Almelo, Erfgoed
Commissie en Zakelijk Almelo. Door corona
konden de bijeenkomsten niet meer fysiek
doorgaan en zijn we massaal online gaan
vergaderen. De Stichting Cultuur in Twente,
waarvan het Stadsmuseum medeoprichter is
en met onze directeur Sigrid Ivo als lid van het
dagelijks bestuur, heeft de plannen voor het
Textiel Festival Twente 2021 verder uitgewerkt.
Aan het eind van 2020 werd duidelijk dat de
aangevraagde gelden voor het Festival bij
diverse instanties zijn toegezegd en dat het
Textiel Festival kan doorgaan. Inmiddels is
besloten om het Textiel Festival van voorjaar/
zomer 2021 tot voorjaar 2022 te laten lopen.
De centrale organisatie organiseert een zestal
grotere projecten op textielgebied die door
Twente heen verspreid gepresenteerd worden
en/of door Twente gaan reizen. Daarnaast
is aan gemeentes in Twente gevraagd om
per gemeente een eigen programma op
te zetten. In Almelo is een groot aantal

organisaties een samenwerking aangegaan
om te komen tot een eigen programma
op het gebied van textiel in de vorm van
kunst,
tentoonstellingen,
workshops,
wedstrijden of anderszins. Het betreft
onder meer de Kaliber Kunstenschool,
Cultuurmakelaar, Bibliotheek Almelo, het
Wevershuisje, Cultuurplatform, kunstenaar
Randy van Lingen, Fotogroep Schelfhorst,
Erfgoedplatform Almelo, Sonja Becker en de
Roode Molen, Hof88/filmhuis, de Kunsthal,
het Van der Valk Theaterhotel, Almelo
Promotie, Tetem en het Stadsmuseum
Almelo. Daarbij nodigen we scholen,
verschillende
sociaal-maatschappelijke
organisaties, diverse textielkunstenaars en
textielbedrijven uit om deel te nemen aan
de samenwerking. Onze directeur Sigrid
Ivo is projectleider van het Textiel Festival
Almelo. Het doel is dat inwoners van Almelo
en bezoekers aan de stad gedurende de
zomer van 2021 tot in de winter van 2022
deel kunnen nemen aan een breed scala
aan activiteiten op het gebied van textiel
en mode. De participatie van de lokale
bevolking van jong tot oud en uit diverse
bevolkingsgroepen is daar een essentieel
onderdeel van. Het Stadsmuseum gaat in
dit kader in 2021-2022 een tentoonstelling
over textiel en een tentoonstelling over
Sneakers organiseren.
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PR en Marketing
Het Stadsmuseum had in 2020 niet te klagen over gratis
publiciteit. Had het museum in 2019 al een record gevestigd
met ruim vijftig artikelen die in de plaatselijke, regionale
en landelijke pers verschenen, in 2020 zijn de publicaties
verdubbeld naar meer dan honderd media-uitingen.
De expositie ‘Barbie, van casual tot glamour’ met poppen
van de grootste Barbieverzamelaar ter wereld bracht een
storm aan publicaties op gang in de regionale en landelijke
pers. Tubantia en alle gelieerde regionale kranten zoals
de Gelderlander, de Stentor, Noord-Hollands Dagblad en
dergelijke alsook de landelijke media zoals Linda, Viva,
NU.nl, NOS online en Trouw, zijn enkele voorbeelden van
de vele publicaties die zijn verschenen over deze expositie.
Onze directeur was in het radioprogramma ‘Spijkers met
Koppen’ van BNNVARA op NPO Radio2. ook de andere
exposities in het Stadsmuseum hebben publiciteit
gegenereerd. Niet alleen voor de tentoonstellingen heeft
het Stadsmuseum veel publiciteit gezocht en gekregen.
Ook de draconische korting van 65 procent die de gemeente

Almelo op het museum gaat doorvoeren kreeg veel mediaaandacht. Vanaf de aankondiging in juni 2020 zijn we over
dit thema niet meer uit het nieuws geweest.
De grote aftrap was de demonstratie voor het Stadhuis die
werd georganiseerd door de vrijwilligers van het museum.
Een ongekende gebeurtenis in Almelo en zodoende voer
voor alle media in de regio. Bij de landelijke pers is dit ook
niet ongemerkt voorbijgegaan. In samenwerking met de
Nederlandse Museumvereniging werd onze directeur over
de bezuinigingen geïnterviewd door Nieuwsuur en het
Financieel Dagblad. Het Stadsmuseum en daarmee Almelo
is nog nooit eerder zo veel in de landelijke publiciteit
geweest.
Sinds 2020 heeft het museum extra pr-budget vrijgemaakt
waardoor we ook mee kunnen doen met persuitingen,
redactionele artikelen en advertenties in regionale
toeristische bladen en websites zoals Kunst & Cultuur
Twente en Visit Twente.

Educatie
Het Stadsmuseum werkt samen met het KEPA in het
culturele schoolaanbod. Onveranderd populair was het
schoolprogramma ‘Graads en Gerdien’, dat het museum
in samenwerking met de Bibliotheek Almelo uitvoert. In
totaal 440 kinderen hadden zich in schoolverband aangemeld.

“Het Stadsmuseum
en daarmee Almelo
is nog nooit eerder
zo veel in de
landelijke publiciteit
geweest”
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Door de uitbraak van corona en daarmee de tijdelijke
sluiting van het Stadsmuseum en van scholen konden
ruim honderd kinderen het programma niet afmaken.
Ook andere activiteiten konden door de anderhalvemeter-maatregelen en door de beperkte ruimte in het Stadsmuseum geen doorgang vinden.

Bezoekersaantal
In 2020 heeft het Stadsmuseum Almelo zijn openingstijden
verruimd van vijf dagen naar zes volledige dagen. Met die
verruiming realiseerde het museum alleen al in januari
en februari een groei van het bezoekersaantal van 307 (in
2019) naar 725 ( in 2020), dus meer dan een verdubbeling.
Het was onze ambitie om in 2020 meer dan zesduizend
bezoekers te trekken, maar de coronapandemie gooide
hier roet in het eten. Vanaf half maart tot begin juni moest
het museum dicht wegens de coronamaatregelen vanuit
de Rijksoverheid. We hebben die maanden van sluiting
onder andere gebruikt om het museum coronaproof in te
richten.
Na te zijn bekomen van deze eerste schrik over de pandemie
besloten veel Nederlanders om voor de zekerheid hun
vakantie in Nederland door te brengen. Daardoor
verdubbelde in juli en augustus het bezoekersaantal
wederom vergeleken met dezelfde twee maanden in
2019. De allergrootste groei realiseerde het Stadsmuseum
echter in het najaar. De tentoonstelling ‘Barbie, van casual

Donateurs en Vrienden
Aan het einde van 2020 waren er maar liefst 250 Vrienden
van het Stadsmuseum. Er kwamen zes Vrienden bij, terwijl
we van zeventien Vrienden afscheid hebben genomen
wegens overlijden of opzeggen. Al met al brachten deze
Vrienden bij elkaar 6.296 euro op en dat is toch ruim
achttien procent meer aan donaties dan in 2019.
Vanwege de coronamaatregelen kon het Stadsmuseum
dit jaar geen Vriendenbijeenkomsten organiseren.

Vrijwilligers

Het Stadsmuseum beschikt slechts over een directeur/
conservator en een beheerder, samen 1,2 fte. Daarom kan
het museum niet bestaan zonder de steun en inzet van
vrijwilligers en een actief bestuur. Het museum heeft een
pool van meer dan veertig enthousiaste vrijwilligers, van
wie velen een vaste werkplek hebben in het depot, als
suppoost of in deelprojecten, zoals het meehelpen aan
het opzetten van tentoonstellingen of het organiseren van
workshops voor kinderen. Nieuwe vrijwilligers melden
zich aan onder andere via de website Almelovoorelkaar.
nl. Het Stadsmuseum ziet het als een maatschappelijke
taak om inwoners van Almelo te helpen aan

Schenkingen

In 2020 zijn ongeveer dertig schenkingen binnengekomen.
Naar aanleiding van de expositie ‘75 Jaar Almelo Vrij’
ontving het Stadsmuseum onder meer voedselbonnen en
andere documenten uit de oorlogstijd, boekjes die werden
gebruikt door de Canadezen en objecten gerelateerd aan
Anton Mussert zoals postzegels met zijn afbeelding en een
armband van een van zijn lijfwachten. Deze zijn mede uit
de tijd dat Anton Mussert in 1944 in Almelo verbleef.
Met name mevrouw A.J. Alberda heeft veel objecten
geschonken die te maken hebben met de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding van Almelo. Deze spullen
had ze verkregen via haar grootvader, dominee Van der

tot glamour’ (met zeshonderd Barbiepoppen afkomstig
van de grootste Barbieverzamelaar ter wereld) trok rond
de duizend bezoekers per maand met op sommige dagen
meer dan 75 bezoekers; een absoluut maand- en dagrecord
voor het Stadsmuseum. Ondanks een twee weken durende
sluiting in november en de de totale sluiting van drie en
halve maand vanwege de coronamaatregelen heeft het
Stadsmuseum in 2020 met 4079 bezoekers een record
aantal bezoekers getrokken. Zonder corona waren het
zeker rond de zeven- à tienduizend bezoekers geweest.
Het aantal museumkaartbezoekers groeide met 82% van
870 in 2019 naar 1582 in 2020. De bezoekers kwamen voor
een groot deel uit Almelo en Overijssel, maar met het grote
aantal Nederlanders op vakantie in eigen land steeg ook het
aantal bezoekers vanuit Gelderland, Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht. Voor de unieke Barbietentoonstelling
kwamen veel mensen uit het westen, tot Zeeland aan toe,
speciaal naar het Stadsmuseum Almelo.

“Ze kwamen van
heinde en verre
naar de Barbie
tentoonstelling”
een zinvolle en plezierige dagbesteding en mensen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen door het
aanbieden van werkplekervaring.
Het museum kijkt per persoon naar passende
werkzaamheden. In 2020 hebben door de coronapandemie
helaas diverse vrijwilligers minder werk kunnen verrichten
voor het museum omdat ze behoorden tot de kwetsbare
groepen die niet naar het museum wilden of konden
komen.
Zijpp, een dominee in de Doopsgezinde Kerk. Daarnaast
kreeg het museum een olieverfschilderij, voorstellende
Hof van Gulick met zicht op de toren van de Nederlands
Hervormde kerk. Op het gebied van textiel is er vrijwel
niets binnengekomen. Dit kan te maken hebben met de
coronapandemie waarbij mensen hoogstwaarschijnlijk
minder geneigd waren iets te schenken aan het museum.
Een bijzondere en grote schenking is gedaan door Peter
Leeuwen. Hij heeft zijn digitale collectie historische foto’s
(23.000) inclusief de bijbehorende website Fotoarchief.nu
geschonken aan het Stadsmuseum Almelo. Fotoarchief.nu
biedt een exclusieve verzameling beelden in full colour van
eind jaren dertig tot en met de jaren zestig (1938 - 1968).
Jaarverslag 2020
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Financieel Jaarverslag
STICHTING MUSEUM VOOR HEEMKUNDE
boekjaar 2020
Exploitatierekening

Inkomsten
Subsidie gem.almelo
Diversen-Fondsen
Vrienden
Sponsoren-Aandeel don.
Giften-club van 100
Entree-incl.educatie
Loonsubsidie

Uitgaven
Personeelskosten
Inkopen
Energie
Vaste lasten pand
Marketing-reclame
onderhoud en inventaris
Automatisering-telefoon
Kantoorkosten
Vrijwilligersvergoeding
Bankkosten
Assurantie
Representatie-expositie
Drukwerk
Contributies-abon./licentie
Diversen

Exploitatiesaldi (in €)
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten

Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

77.000,00
3.005,00
5.595,00
1.858,00
320,00
4.759,00
1.500,00

79.000,00
3.000,00
6.000,00
5.000,00
500,00
6.000,00
3.000,00

79.000,00
2.278,00
6.568,00
2.406,00
1.014,00
11.941,00
3.086,00

94.037,00

102.500,00

106.293,00

77.345,00
453,00
4.427,00
1.973,00
0,00
3.624,00
1.643,00
759,00
1.423,00
504,00
645,00
3.460,00
620,00
2.378,00
47,00

77.000,00
500,00
4.000,00
2.200,00
0,00
3.500,00
1.700,00
800,00
1.700,00
500,00
650,00
4.500,00
700,00
2.600,00
2.000,00

82.336,00
0,00
4.401,00
2.434,00
2.230,00
5.267,00
1.678,00
926,00
1.205,00
362,00
646,00
5.880,00
394,00
2.641,00
205,00

99.301,00

102.350,00

110.605,00

99.301,00
94.037,00

102.350,00
102.500,00

110.605,00
106.293,00

-5.264,00

150,00

-4.312,00

Balans
Activa
Rabobank
Rabobank rente rek.
Rabobank beleggingen
Kas
Vooruitbetaalde posten
Nog te ontvangen posten

Accoord: H. Bloebaum

jaaroverzicht 2020-secr..xls

1-jan-20

31-dec-20

Passiva

34,88

2.625,68

Vermogen

5.268,45

9.881,30

Crediteuren

68.574,02

55.114,42

259,85

137,10

Te betalen/ontvangen BTW

0,00

134,00

Depot cultuur platform

2.583,00

5.894,00

76.720,20

73.786,50

Te betalen LH-ABP

Aandelen winst

1-jan-20

31-dec-20

54.595,70

50.264,00

197,00

1.793,00

4.190,00

2.766,00

-663,00

-978,00

10744,50

10.744,50

7656

9.197,00

76.720,20

73.786,50

Accoord: J. Tijhuis
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