
ANBI Gegevens  
 
Kernactiviteiten 
Het museum verzamelt materiële voorwerpen en documentatie die deel uitmaakten en een beeld 
kunnen geven van het verleden en de ontwikkeling van stad Almelo en regio op het gebied van het 
menselijk leven in alle facetten en de ruimtelijke omgeving. Het conserveert en ordent de in de 
collectie opgenomen objecten en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Door exposeren en 
educatie streeft het museum ernaar de belangstelling voor en de kennis van het “eigen” verleden bij 
de lokale bevolking en overige geïnteresseerden aan te kweken en te ondersteunen. 
 
Beleid 
Het museum werkt permanent aan vernieuwing en actualisering van de presentatie. Via de website 
worden bezoekers op de hoogte gehouden van lopende en nieuwe exposities, lezingen en andere 
activiteiten. Vrienden van het museum ontvangen periodiek een nieuwsbrief met de laatste feiten en 
ontwikkelingen van het Stadsmuseum. Het museum richt zich met name op de jeugd omdat het 
belangrijk is dat de historie en ook de toekomst van Almelo wordt doorgegeven.  
 
Bestuur 
Het museum is juridisch ondergebracht in de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo,  
KvK Registratienummer: 027551 
Handelsnaam: Stadsmuseum Almelo 
RSIN nummer: 008445618 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 personen; de samenstelling van het bestuur is te 
zien onder de knop ‘bestuur’ onder aan de homepage van de website. Bestuurders ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden.  
 
Personeel en honorering 
De stichting heeft twee personen in vaste dienst. 
a.- een aangesteld als directeur, volgens museale cao, deeltijd 3 werkdagen; 
b.- een aangesteld als administratief medewerker/suppoost, arbeidsovereenkomst minimumloon, 
deeltijd 4 werkdagen. 
Incidenteel wordt een stagevergoeding betaald aan (student) stagiaires voor specifieke 
werkzaamheden. 
 
Vrijwilligers 
Het museum kan beschikken over een aantal vrijwilligers, voor zowel vakinhoudelijke als op 
huishoudelijke en publieksgerichte activiteiten. Vrijwilligers ontvangen geen financiële 
tegemoetkoming, anders dan een vergoeding van ten behoeve van het museum gemaakte 
(reis)kosten.  
 
Als blijk van waardering is er aan het einde van het jaar een feestelijke bijeenkomst,  worden 10 
vrijkaartjes per vrijwilliger voor het Stadsmuseum verstrekt en wordt twee keer per jaar een 
gezamenlijk uitstapje georganiseerd. Het museum stelt zich open voor nieuwe aanmeldingen en is ook 
beschikbaar voor stages en herintredingsprojecten. Waar nodig wordt gericht gezocht naar nieuwe 
vrijwilligers. 
 
Verslaglegging 
Het bestuur brengt jaarlijks een verslag uit aan de subsidiërende gemeente en legt rekening en 
verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen. Via onderstaande links zijn de 
verslagen in te zien. 


