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Unieke locatie
dient zich aan.
Hofkeshuis wordt 
vermoedelijk 
ons nieuw 
onderkomen!
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Nieuwe toekomst 
               – nieuwe visie 
                             - nieuwe plannen
Voorwoord:

Het Stedelijk Museum Almelo is er in 2021 in geslaagd om bekneld 
tussen gemeentelijke bezuinigingen enerzijds en de beperkingen 
als gevolg van de pandemie anderzijds zijn poorten open te houden. 
Twee tentoonstellingen waren zo goed als het ging zo nu en 
dan toch te zien. In de eerste plaats hebben we de succesvolle 
Barbietentoonstelling met meer dan zeshonderd Barbiepoppen in 
bijna alle vertrekken van het museum verlengd. Daarna opende 
rapper en sneakerverzamelaar Tim Beumers de optimistische en 
vrolijke expositie met sneakers van vele collectioneurs. Dat alles 
werd mogelijk gemaakt door de niet aflatende inzet van meer dan 
vijftig vrijwilligers. Er kwamen bijna duizend bezoekers per maand 
totdat de pandemie bezoek vrijwel onmogelijk maakte. Het toont 
aan dat we in staat zijn een groot publiek te trekken.
In het afgelopen jaar was er intensief overleg met het College van 
Burgemeester en Wethouders van Almelo in de zoektocht naar een 
grotere expositieruimte. Met steun van de gemeente is een pand 
onderzocht en wellicht kan in 2022 het Hofkeshuis door ons betrokken 
worden. Het afgelopen jaar werd reeds een projectorganisatie 
opgetuigd, omdat dit een nogal groot project gaat worden, zowel in 
omvang als in financieel opzicht.

De steun onder de Almelose bevolking werd vergroot door het 
stichten van de Club van Honderd en die van Vijfhonderd. Het zijn 
clubs van Vrienden, die zich verplicht hebben vijf jaar lang 100 of 
500 euro jaarlijks aan het Stedelijk Museum te schenken. Dat 
gebaar wordt uiteraard zeer gewaardeerd en zo kunnen we aan 
grote geldschieters aantonen dat het museum leeft en geworteld 
is in de bevolking van Almelo. Daarnaast bestaan ook de bijna 
driehonderd Vrienden, die reeds jarenlang het museum een warm 
hart toedragen: daar zijn we heel gelukkig mee.

De afgelopen jaren van grote zorgen hebben veel bezoekers 
afgeschrikt van het bezoeken van musea. Gelukkig zijn er nu tal 
van initiatieven om gezamenlijk in Nederland weer terrein terug te 
winnen in de harten van museumbezoekers.
Dat gaat in 2022 zeker lukken!

Cornelis H. Blok
voorzitter bestuur Stedelijk Museum Almelo
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Het Stedelijk Museum Almelo heeft in 2021 
zijn plannen en ambities voor het organiseren 
van bovenregionale laagdrempelige 
tentoonstellingen en de zoektocht naar een 
grotere locatie voortgezet. Dit alles ondanks 
het feit dat we beklemd zaten tussen 
bezuinigingen en verplichte sluiting vanwege de 
coronamaatregelen.
De succesvolle expositie Barbie, van casual tot 
glamour, met meer dan zeshonderd Barbies van 
de grootste verzamelaar ter wereld, hebben we 
verlengd. Vanaf september volgde de expositie 
Sneaky Shoes: de sneaker van ontwerp tot icoon 
die tot 16 januari 2022 liep. Het Stedelijk Museum 
Almelo had met deze unieke tentoonstelling 
over alle aspecten van sneakers de Nederlandse 
primeur: niet eerder was er een expositie over 
sneakers. Deze expositie heeft zowel landelijk als 
regionaal veel pr en bezoekers gegeneerd. 
Ondanks een halfjaarlijkse sluiting waardoor we 
geen schoolkinderen konden ontvangen, heeft 
het museum in 2021 rond de 3000 bezoekers 
mogen verwelkomen.  

Verder hebben we niet stil gezeten en 
stappen voorwaarts gezet. In 2021 heeft 
het Stedelijk Museum een nieuwe visie en 
missie geformuleerd, zijn naam gewijzigd en 
ambitieuze plannen ontwikkeld voor meer 
ruimte. De naam van het museum hebben we 
veranderd naar Stedelijk Museum Almelo, meer 
passend bij een museum en stad met ambities. 
De verhalen over Almelo blijven een belangrijk 
thema, daarnaast komen er grote en uitdagende 
tijdelijke tentoonstellingen. 
Het Stedelijk Museum Almelo wil een 
voortrekkersrol vervullen in de culturele 
profilering van de stad Almelo en een relevante 

Sigrid Ivo  directeur

plaats innemen in het Twentse cultuurlandschap. 
Kunst, geschiedenis en cultureel erfgoed zijn er voor 
iedereen, voor mensen van verschillende generaties en 
achtergronden. Door meer samenwerking op educatief, 
cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied wil het 
Stedelijk Museum Almelo een prominentere rol in de 
Almelose samenleving gaan spelen en wil het bijdragen 
aan de culturele diversiteit van Almelo. 

De enorme inzet van het museum in de laatste twee 
jaar heeft er toe geleid dat de gemeente en de politiek 
het tamelijk onzichtbare Stedelijk Museum Almelo 
in het vizier hebben gekregen. Het museum heeft in 
vrijwel alle nieuwe verkiezingsprogramma’s 2022-2025 
een plek gekregen. Er zijn intense gesprekken gevoerd 
met de gemeente over onze wens voor een grotere 
locatie. Deze hebben erin geresulteerd dat het Stedelijk 
Museum Almelo in 2022 waarschijnlijk het Hofkeshuis 
gaat betrekken. Een prachtig historisch gebouw met 
een unieke wandschildering in een van de stijlkamers 
en met een moderne uitbouw. Het pand dat vier keer zo 
groot is als de huidige locatie en centraal in het centrum 
ligt, biedt het museum meer mogelijkheden om de 
verhalen van Almelo te vertellen, om grotere exposities 
en meer activiteiten te organiseren, en een uitgebreider 
educatieprogramma aan te bieden. Het is een spannend 
project met inhoudelijke, organisatorische en financiële 
uitdagingen waar we als team - bestuur, medewerkers, 
vrijwilligers en directie - kansen zien voor een mooie en 
nieuwe toekomst van het Stedelijk Museum Almelo. 

Met museale groet, 

medewerkers, vrijwilligers en directie Stedelijk Museum 
Almelo

INLEIDING
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Missie  
Het Stedelijk Museum Almelo is het 
enige museum van en voor de stad Al-
melo, haar inwoners en bezoekers. Het 
museum brengt de geschiedenis van 
de stad tot leven en geeft bezoekers 
inzicht in de identiteit van de  stad. 
Het museum legt een verband tussen 
geschiedenis, heden en toekomst en 
wil de bewoners van  Almelo en om-
geving met de stad en elkaar verbin-
den. Het cultureel erfgoed van de stad 
daagt bewoners uit om trots te zijn op 
Almelo als moderne innoverende stad 
en als stad met een rijk verleden. Het 
Stedelijk Museum nodigt ook ‘buiten-
staanders’ van harte uit om het mu-
seum en Almelo te leren kennen.  

Visie  
 
Het Stedelijk Museum gaat een voor-
trekkersrol vervullen in de culture-
le profilering van de stad Almelo en  
een relevante plaats innemen in het 
Twentse cultuurlandschap  
Het Stedelijk Museum Almelo wil een 
onmisbare en bindende schakel zijn 
in het culturele en maatschappelij-
ke  leven van Almelo. Wij geloven dat 
kunst, geschiedenis en cultureel erf-
goed voor iedereen zijn en mensen 
van verschillende generaties en ach-
tergronden verbinden en een rijker 
leven geven. De tentoonstellingen  en 
activiteiten die we samen maken, le-
veren een bijdrage aan een sterkere 
Almelose gemeenschap.  
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Het Stedelijk Museum Almelo wordt geleid 
door een klein team van professionele 
parttime medewerkers en veel vrijwilligers 
met hart voor mensen, kunst, historie, 
Twente en Almelo.   
---

Exposities
In 2021 heeft het Stedelijk Museum Almelo 
ondanks de sluiting van 25 weken in verband met 
de coronamaatregelen maar liefst vijf exposities 
georganiseerd. De succesvolle tentoonstelling 
over Barbie werd verlengd tot in de zomer. Vanaf 
september volgde de tentoonstelling Sneaky Shoes: 
de sneaker van ontwerp tot icoon die tot en met 16 
januari 2022 liep. 

Het Stedelijk Museum Almelo had met de unieke 
tentoonstelling over alle aspecten van sneakers de 
Nederlandse primeur: niet eerder was er een expositie 
over sneakers, die niet meer zijn weg te denken uit 
de wereld van kleding en mode. Niet alleen sporters 
dragen ze, ze staan ook heel goed onder een sportieve 
outfit of jurk. Tijd voor een tentoonstelling over dit 
fenomeen zo vonden wij als museum. De tijdelijk 
aangetrokken juniorconservator Derek Westervelt 

heeft een mooie en interessante sneakerexpositie 
opgezet. Daarbij hebben we de samenwerking 
opgezocht met diverse Nederlandse en buitenlandse 
verzamelaars, ontwerpers en merken als
PUMA en hen bereid gevonden om sneakers uit 
te lenen. De rapper en sneakerverzamelaar Tim 
Beumers heeft de tentoonstelling, tijdens een druk 
bezochte opening, op informele en zeer toepasselijke 
wijze geopend. 

Wie zijn wij?

“Ze kwamen 
van heinde en 
verre naar de 
Sneakers”
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Het Stedelijk Museum heeft in 2021 2903 bezoekers 
ontvangen. Dat was minder dan de circa 4000 van 2020. 
Minder museumkaarthouders en bezoekers boven de 18 
jaar bezochten het museum. Dit is te verklaren doordat 
het museum langer gesloten was, mensen in verband 
met corona terughoudender zijn geworden om musea 
en culturele activiteiten te bezoeken en de expositie over 
sneakers minder publiek trok dan die over Barbie. Het 
schoolprogramma Graads en Gerdien dat per jaar rond 

de 500 schoolkinderen trekt heeft in 2021 niet kunnen 
plaatsvinden. 
Als het museum het hele jaar geopend zou zijn geweest 
had het bezoekersaantal rond de 5000 à 6000 bezoekers 
gelegen.  Het aantal bezoekers ligt in de laatste twee 
jaar beduidend hoger dan in de jaren daarvoor. We zijn 
duidelijk in staat door het organiseren van bovenregionaal 
georiënteerde en laagdrempelige exposities meer 
bezoekers aan te trekken. 

Bezoekersaantal

Het Stedelijk Museum Almelo had in 2021 
wederom niet te klagen over gratis publiciteit. 
De expositie over sneakers bracht regionale en 
landelijke publiciteit in Tubantia, de Stentor, 
Dagje weg, www.museumtijdschrift.nl, 
sneakerfreaker.com, Nu.nl en meer. De directeur 
en juniorconservator zaten in het programma 
Nieuwsweekend van Omroep Max op NPO Radio 
1 en in RTV Radio Oost. 

PR en Marketing

Social Media

Verder is een team van jonge vrijwilligers actief aan de 
slag gegaan met de social media om per week berichten 
te posten op het Facebook- en Instagramaccount van het 
museum. Het museum had op de website 13.685 bezoekers 
en 9538 unieke bezoekers. 
Het MUSEUMnieuws is in 2021 drie keer verschenen, 
digitaal en op papier. MUSEUMnieuws wordt onder meer 
verstuurd aan de Vrienden van  het Stadsmuseum, bestuur, 
medewerkers, vrijwilligers en een aantal instanties.  
Traditionele uitingen zoals flyers en posters voor exposities 
en dergelijke hebben een frissere uitstraling gekregen. Ze 
zijn verdeeld in Almelo en de regio Twente. Het pr-budget is 
verder gebruikt om te adverteren in redactionele artikelen 
en advertenties in regionale toeristische bladen en websites 
zoals Kunst & Cultuur Twente, Visit Twente, Vakantiekrant 
Gelderland & Overijssel. Passend bij de expositie over 
Sneakers hebben we in 2021 ook een advertentie geplaatst 

in het supportersblad van voetbalclub Heracles. 
Om de toeristen in Almelo uit te nodigen het Stedelijk 
Museum te bezoeken hebben we een kortingsvoucher 
samengesteld die worden uitgedeeld aan de gasten 
van de drie hotels in Almelo, Huis van Bewaring, Van 
der Valk Theaterhotel en Preston Palace. Verder is een 
sponsorbrochure samengesteld die zowel in gedrukte 
versie als digitaal uitgedeeld kan worden aan potentiële 
sponsors. 

Het bestuur van de stichting Vrienden van Eugeria heeft 
zijn werkzaamheden beëindigd en in het kader daarvan 500 
kaarten voor een bezoek aan het Stedelijk Museum Almelo 
ingekocht en gratis ter beschikking gesteld aan oudere 
inwoners van Almelo. Deze zijn via ouderenverenigingen 
en verzorgingshuizen verdeeld onder de ouderen. 
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Daarnaast waren er drie kleinere exposities met meer 
lokale insteek in de ontvangsthal van het museum te 
zien. Van 15 juli t/m 12 september 2021 konden bezoekers 
van het Stedelijk Museum Almelo diverse werken uit de 
kunstcollectie van de Gemeente Almelo bewonderen. De 
gemeente Almelo heeft in de afgelopen decennia een 
eigen collectie kunstwerken verzameld. Daaruit heeft 
René de Kok, schilderijenexpert van het Stedelijk Museum 
Almelo, een eerste van een reeks exposities samengesteld 
voor het Stedelijk Museum Almelo. 
De minitentoonstelling kreeg de intrigerende titel ‘Mens 
ga van mijn aarde’ . De Kok heeft daarvoor een keuze 
gemaakt uit de landschappelijke en meer abstracte 
werken. De meeste werken stammen uit de jaren 1970-
1980 en zijn zowel van de hand van landelijke als lokale 
kunstenaars zoals Peter Leeuwen en Bert Exel, en van 
regionaal bekende kunstenaars zoals de Enschedeërs Jan 
Berfelo en Henk Schuring, de Limburgse Marianne van der 
Heijden en de Tsjechische kunstenaar Jaroslav Serych.

Twentse Textielfestival
In 2021 besteedde het Twentse Textielfestival op meerdere 
manieren aandacht aan textiel in Twente. In Almelo 
organiseerden diverse culturele organisaties activiteiten 
op het gebied van textiel. De sneakerexpositie was een 
onderdeel van dit festival. Daarnaast hield het Stedelijk 
Museum Almelo vanaf 2 oktober t/m 2 januari 2022 een 
tentoonstelling met foto’s van Fotogroep Schelfhorst met 
het thema: het textiele erfgoed van Almelo. Almelo heeft 
een rijke traditie in de textiel- en confectie-industrie. 
Bij de voorbereiding van de tentoonstelling hebben 
leden van Fotogroep Schelfhorst zich laten informeren 
door De Historische Kring Almelo. Ook heeft men een 
stadsrondleiding gevolgd met stadsgidsen van het 
Wevershuisje. Veel leden van Fotogroep Schelfhorst 
komen oorspronkelijk niet uit Almelo, informatie over 
het Almelose Textielverleden was voor velen dan ook een 
eerste en verrassende kennismaking met het onderwerp. 
Deelnemende leden van Fotogroep Schelfhorst zijn 
Clemens Nijenkamp; Ton Constandse; Hans Bouma; Kees 
van Vooren; Wil Veldink; Patrick Stroobach; Wim Roelfsema; 
Hubert van Mastrigt.

Open Atelierroute
Het Stedelijk Museum Almelo heeft in 2021 wederom 
deelgenomen aan de Open Atelier Route met presentatie 
van het werk van Riet Telgenhof en Hans Bouma. Onder 
de titel Nestgeur creëerde Hans Bouma in de foyer/
ontvangstruimte van het Stedelijk Museum een grote 

muurprint van 500 x 195 centimeter. De afbeelding is 
samengesteld uit foto’s van een fraaie zonsondergang 
in een Rotterdamse haven met sierlijke zwanen 
gecombineerd met tabletop-fotografie van gebruikte 
verpakkingsmaterialen. In tweede instantie blijkt 
dat de zwanen plastic afval hebben gebruikt om hun 
nest te bouwen en de teksten op de stickers van het 
verpakkingsmateriaal zijn hun betekenis kwijt. Tijdens het 
maken merkte Hans hoe smerig een industriële haven kan 
zijn en hoe verpakkingsmateriaal na gebruik kan stinken. 
Uitvergrote beelden en contrastrijke vlakken tonen de 
spanning tussen natuur en industrie.

Riet Telgenhof heeft bestaand werk in een nieuw jasje 
gestoken. Dat jasje is vaak in boekvorm; boekjes met 
verschillende uitvoeringen en bindingen. Ook heeft ze 
onder andere  eerder werk met nieuw werk gecombineerd 
door model/portrettekenen samen te voegen met 
fotografie. Vaak fotografeert ze muren, verroest ijzer, 
vergane affiches enzovoorts. Door deze samen te voegen 
ontstaan nieuwe interessante beelden. 

Samenwerking
In het kader van het Textielfestival Twente heeft het 
Stedelijk Museum Almelo in samenwerking met andere 
partijen diverse exposities en activiteiten georganiseerd. De 
sneakerexpositie en de expositie met foto’s van Fotogroep 
Schelfhorst, met het thema: het textiele erfgoed van Almelo, 
vormden daar een onderdeel van. 
Een bijzondere activiteit was het Textielcafé Almelo waar we 
op zoek gingen naar verhalen uit de vroegere textielwereld. 
Via uitgebreide persaandacht vroegen we Almeloërs die in de 
textielindustrie gewerkt hebben hun herinneringen met ons 
te delen. Dat gebeurde met behulp van vragen zoals: Welke 
herinneringen heeft u aan de plaatselijke textielfabriek? 
Heeft u er zelf gewerkt en bent u benieuwd naar de verhalen 
van toen? 
In samenwerking met de Twentehoes/Overijsselacademie 
organiseerde het Stedelijk Museum Almelo en de Bibliotheek 
Almelo op 20 november het Textielcafé om de verhalen over 
de verdwenen textielindustrie van Almelo op te halen en 
te delen. Het programma bestond uit twee onderdelen. In 
het eerste gedeelte werden gasten geïnterviewd over hun 
herinneringen aan de lokale textielindustrie. De gasten 
waren Henk Sasbrink, voormalig getouwbaas bij Van Heek 
Scholco; Mustafa Kesin, voormalig medewerker/monteur 
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bij Nijverdal-Ten Cate in Almelo en Michiel Bendien, nazaat 
van Bendien’s Confectiefabrieken. Na de talkshow was 
er gelegenheid voor bezoekers om met elkaar verhalen 
uit te wisselen over de textielindustrie van voorheen. 
De bedoeling is om de oogst van dit oral-historyproject 
te gebruiken voor een zesdelige podcastserie over de 
verdwenen textielindustrie en een publicatie over het 
fabrieksleven van vroeger. 

Passion for Fashion
De Almelose Modewedstrijd Passion for Fashion die 
het Stedelijk Museum in verband met het Twentse 
Textielfestival samen met de bibliotheek en kunstenaar 
Randy van Lingen wilde organiseren, hebben we gezien 
de beperkende coronamaatregelen verschoven naar het 
voorjaar van 2022. 

Het museum nam in 2021 wederom deel aan de Open 
Atelierroute met een expositie van het werk van Hans 
Bouma en Riet Telgenkamp, en aan het Noaberfest, waarbij 
een toneelgroep optrad in het Stedelijk Museum Almelo. 
Gevestigd in een van de oudste panden van Almelo, het 
Rectorshuis en de Latijnse school, deed het museum ook 
mee aan de Open Monumentendag.  
Het Stedelijk Museum is verder actief lid van Cultuur 
Platform Almelo, Erfgoed Commissie, Zakelijk Almelo 
en Almelo Promotie. De directeur heeft zitting in de 
adviescommissie van Twente Marketing en in het bestuur 
van de Stichting Cultuur in Twente, waarbij zeven musea, 
Het Palthehuis, Rijksmuseum Twente, Bussemakerhuis, 
Wonderrijck, Oyfo, Rijssens museum en Stedelijk Museum 
Almelo, hun krachten hebben gebundeld om op diverse 
vlakken tot nauwere samenwerking te komen. 

Educatie
Het Stedelijk Museum Almelo werkt samen met het 
KEPA in het culturele schoolaanbod. Het museum voert 
dit programma uit in samenwerking met de Bibliotheek 
Almelo. Onveranderd populair is het schoolprogramma 
Graads en Gerdien voor groepen 5 en 6 van het 
basisonderwijs. Dit trekt rond de 500 schoolkinderen per 
jaar. De aanmeldingen stroomden weer massaal binnen 
maar door de verplichte sluiting van het museum vanuit 
de overheid kon het programma in 2021 niet doorgaan. 
Het museum heeft helaas noch de menskracht noch de 
financiële middelen om op korte termijn met een online 
alternatief programma te komen. 

Vrijwilligers
Het Stedelijk Museum Almelo kan niet bestaan zonder 
de steun en inzet van vrijwilligers. Het museum heeft 
een pool van meer dan veertig enthousiaste vrijwilligers. 
Velen van hen hebben een vaste werkplek. Bijvoorbeeld 
in het depot, als suppoost of in deelprojecten, zoals het 
meehelpen aan het opzetten van tentoonstellingen of 
het organiseren van workshops voor kinderen. Ondanks 
de halfjaarlijkse sluiting door de coronapandemie kwam 
een kleine trouwe groep wekelijks naar het museum om 

hun werkzaamheden te blijven doen. Een deel hebben we 
helaas een tijd niet gezien en sommigen zijn afgehaakt. 
Met de verhuizing van het Stedelijk Museum Almelo 
naar de nieuwe veel grotere locatie zullen we  actief 
meer vrijwilligers moeten werven om de verhuizing en 
de invulling op de nieuwe locatie te kunnen realiseren. 
Daarvoor werd in 2021 reeds een projectorganisatie, 
bestaande uit elf projectteams opgetuigd. 

Donateurs en vrienden van het museum  
De eerste bezuinigingen van de gemeente hebben we 
kunnen opvangen door de oprichting van de Club van 
Honderd en die van Vijfhonderd waarmee we extra steun 
onder de Almelose bevolking kregen. Het zijn clubs van 
Vrienden die zich verbonden voelen aan het Stedelijk 
Museum en gedurende vijf jaar 100 of 500 euro per jaar 
doneren. Daarnaast bestaan ook de bijna driehonderd 
Vrienden, die reeds jarenlang het museum een warm 
hart toedragen. We zijn heel blij met al onze vrienden 
en donateurs. Niet voor niets noemen wij hen Vrienden 
van het Stedelijk Museum. We organiseren per jaar een 
Vriendenmiddag en nodigen ze uit voor openingen.  Een 
volgende stap is om meer sponsors, bedrijven uit Almelo en 
de regio, aan het museum te verbinden. We zijn begonnen 
met het samenstellen van een sponsorbrochure die zowel 
in gedrukte vorm als digitaal uitgedeeld kan worden aan 
potentiële geïnteresseerden.

Schenkingen 
Door de langdurige sluiting was het aantal schenkingen 
in 2021 beperkt. Een aantal voorbeelden van schenkingen 
zijn: een paspoort uit 1894, een 3mm film over de brand 
in de Egger vitragefabriek in Almelo, twee kanonhulzen 
uit 1943, zes kopjes en schotels van het bedrijf TET, en de 
publicatie en het fotoarchief van Michiel Bendien, nazaat 
van Bendien’s Confectiefabrieken uit Almelo. De firma 
Bendien was een van de grootste confectiefirma’s in 
herenkostuums en vakkleding in Nederland met export 
naar Duitsland en andere Europese landen. Het bestand 
hebben we inmiddels gedigitaliseerd.
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Jaaroverzicht 2021en begroting 2022 SECR..xls 15-06-2022

Rekening Begroting Rekening
2020 2021 2021

Inkomsten 
Subsidie gem.almelo 79.000,00 64.000,00 65.343,00
Diversen-Fondsen 2.278,00 1.000,00 1.819,00
Vrienden 6.568,00 10.000,00 7.423,00
Sponsoren 2.406,00 10.000,00 0,00
Giften-club van 100/500 1.014,00 0,00 14.158,00
Entree+Entreekaarten 11.941,00 8.000,00 9.269,00
Loonsubsidie 3.086,00 3.000,00 17.586,00

106.293,00 96.000,00 115.598,00

Uitgaven 
Personeelskosten 82.336,00 82.000,00 83.936,00
Conservator 0,00 500,00 3.719,00
Energie 4.401,00 3.000,00 5.593,00
Vaste lasten pand 2.434,00 2.200,00 2.717,00
Reclamekosten 2.230,00 0,00 2.621,00
onderhoud en inventaris 3.821,00 3.500,00 1.614,00
Automatisering-telefoon 1.678,00 1.700,00 1.611,00
Kantoorkosten 926,00 800,00 458,00
Vrijwilligersvergoeding 2.651,00 1.700,00 2.589,00
Bankkosten 362,00 500,00 161,00
Assurantie 646,00 650,00 1.471,00
Representatie-expositie 5.880,00 4.500,00 2.635,00
Drukwerk 394,00 700,00 109,00
Contributies-abon./licentie 2.641,00 2.600,00 3.301,00
Diversen-reservering p.k. 205,00 2.000,00 554,00

110.605,00 106.350,00 113.089,00

Exploitatiesaldi (in €)
Totaal uitgaven 110.605,00 106.350,00 113.089,00
Totaal inkomsten 106.293,00 96.000,00 115.598,00

-4.312,00 -10.350,00 2.509,00

Activa 01-jan-21 31-dec-21 Passiva 01-jan-21 31-dec-21

Rabobank 2.625,68 8.868,00 Vermogen 50.264,00 52.488,00

Rabobank rente rek. 9.881,30 0,00 Crediteuren 1.793,00 -45,00

Rabobank beleggingen 55.114,42 55.138,00 Te betalen LH-ABP 2.766,00 1.010,00

Kas 137,10 263,00 Te betalen/ontvangen BTW -978,00 -1.525,00

Vooruitbetaalde posten 134,00 2.229,00 Depot cultuur platform 10744,50 5.480,00

Nog te ontvangen posten 5.894,00 130,00 Aandelen winst 9197,00 9.220,00

73.786,50 66.628,00 73.786,50 66.628,00

Accoord: Accoord: 

Datum: 2022

c

Financieel Jaarverslag
STICHTING MUSEUM VOOR HEEMKUNDE

boekjaar 2021
Exploitatierekening

  Balans
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Stedelijk Museum Almelo

Prinsenstraat 13
7607 JC Almelo,
Nederland
Tel.: 0546-816071

E-mail : info@stedelijkmuseumalmelo.nl
Website : stedelijkmuseumalmelo.nl
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Bendien, jaren 50Bendien, jaren 50


