
Verslag over het jaar 2017 van Stadsmuseum Almelo. 
 

Inleiding 

Het  Stadsmuseum Almelo  is het museum van de “Stichting Museum voor Heemkunde Almelo”. In 

verband met een betere vindbaarheid is ‘Stadsmuseum Almelo’ als handelsnaam in het 

handelsregister ingeschreven. De Stichting is eigenaar van de collectie, behoudens de daarin 

opgenomen  objecten  in bruikleen, en beheert deze. Het museum is ondergebracht in twee panden 

die door de gemeente Almelo daarvoor beschikbaar zijn gesteld. 

Het hoofdgebouw is het voormalige school- en woonhuis waarin tot 1874 de Latijnse school was 

gehuisvest. Het gebouw is een rijksmonument. Door historie en locatie een alleszins aantrekkelijke 

faciliteit voor een historisch museum,  maar anderszins door indeling en de ruimtelijke beperkingen 

ook een belemmering voor een verdere uitbouw van het museum. Helaas is het “Rectorshuis” door 

zijn constructie behept met een hardnekkig probleem van optrekkend vocht. 

Naast dit Rectorshuis is als tweede pand  het Heydapand beschikbaar, een sloophuis dat vanwege 

zijn karakteristieke gevel op de huidige locatie is herbouwd. 

 

Het bestuur van de stichting bestond op 31 december uit de volgende personen. 

 

Bestuurssamenstelling: 

C.H. Blok  voorzitter 

P.L. Alers  secretaris 

J. de Heer-de Boer penningmeester 

J. Tijhuis  lid 

A. Eshuis  lid 

H. Bloebaum  lid 

Tj. J. van Drooge lid   

 

In september heeft de heer Van der Laan, secretaris, te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap te 

willen beëindigen. Het bestuur is de heer Van der Laan veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange 

betrokkenheid en inzet voor het museum. Door de benoeming van de heer P.L. Alers in september 

van het verslagjaar kon in deze vacature worden voorzien. De bestuursleden Bloebaum en Van 

Drooge zijn voor een aansluitende periode van 4 jaar herbenoemd. Bestuursleden ontvangen geen 

honorarium. Het bureau van het Stadsmuseum staat onder leiding van haar directeur, mevrouw R. 

Strijker en heeft twee medewerkers in deeltijd. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer. 

Daarnaast is er op reguliere basis een werkoverleg van het dagelijks bestuur met de directeur.  
 

 

Vrijwilligers 

Het Stadsmuseum kan niet bestaan zonder de steun en inzet van vrijwilligers. In het verslagjaar kon 

het museum rekenen op een pool van 40 enthousiaste vrijwilligers. De meeste daarvan hebben een 

vaste werkplek. Bijvoorbeeld in het depot, als suppoost of in deelprojecten zoals bijvoorbeeld de 

herinrichting van de binnentuin. Velen daarvan zijn al langer aan het museum verbonden maar 

regelmatig melden zich ook nieuwe vrijwilligers aan. De vrijwilligers zijn via de gemeente Almelo 

verzekerd. Zij ontvangen geen vergoeding. Enkele vrijwilligers zijn via Soweco of Scoop bij het 

Stadsmuseum aan de slag.  

Het Stadsmuseum is trots op haar vrijwilligers. Het museum ziet hier een belangrijke 

maatschappelijke taak waarvoor het zich graag naar vermogen openstelt.  

 

De collectie 

In 2017 is het reorganiseren en opruimen van het depot intensief ter hand genomen.  

Er wordt gestreefd naar een depot dat goed toegankelijk is en voor wat betreft de inhoud en 

evenwichtigheid van de collectie, duidelijk en relevant voor het Stadsmuseum.  



Met name de enorme collectie textiel is in 2017 opnieuw tegen het licht gehouden. Resultaat 

daarvan is dat deze deelcollectie nu overzichtelijk is en inmiddels in zijn geheel toegankelijk via het 

software programma ‘AdLib’ dat speciaal voor o.a. musea is ontwikkeld. Ook de deelcollectie boeren- 

en ander gereedschap wordt op deze manier adequaat behandeld. Datzelfde geldt voor de 

kunstcollectie. Het doel voor de komende jaren is, de gehele collectie te fotograferen en digitaal 

toegankelijk te maken voor het publiek.  

Twee schilderijen van  het Stadsmuseum waarvan gedacht werd dat het om een echtpaar uit de 

familie Salomonson ging, bleken Roseniks te zijn. Het echtpaar Rosenik hangt inmiddels weer in hun 

eigen huis, in museum Casteelse Poort in Wageningen aan wie de schilderijen in bruikleen zijn 

gegeven. De overdracht van de schilderijen vond plaats op 8 september 2017. 

 

Exposities en overig 

In het verslagjaar werden diverse wisseltentoontenstellingen gehouden, zoals de expositie van 

Heracles (januari) en Stillevens uit het bezit van het museum (februari/april) geopend door Max graaf 

van Rechteren Limpurg. Het Stadsmuseum heeft in samenwerking met vele andere (culturele) 

organisaties in de periode mei-september deelgenomen aan het communityproject “Het Verzet 

Kraakt” over de tijdens WO II grootste bankroof ooit gepleegd in Nederland. Hoogtepunt van het 

project was een openlucht theaterspectakel op het Almelose Indiëterrein. De officiele opening van 

het event was in het Stadsmuseum en werd verricht door Klaas Knot, directeur van de Nederlandse 

Bank. In oktober liet de Almelose middenstand zich van haar beste kant zien met de tentoonstelling: 

‘Winkelen in Almelo’. 

De expositie werd geopend door de bekende ondernemers Johan Remmerts en Wieger de Vries. Op 

12 december was n.a.v. deze expositie een inloopavond belegd door Wiebe Blaauw: ‘Start je winkel 

in Almelo’. Het inrichten van exposities is verder geprofessionaliseerd met meer oog voor 

audiovisuele aspecten. Tot slot was er ook veel muziek te horen in het Stadsmuseum, o.a. de 

Almelonia’s, Duo Niz (Kletsmer repertoire) en Theater en Route met André Kerven en Johanneke ter 

Steege. Alle optredens trokken meer dan voldoende publiek. 

 

Educatie 

Ons aanbod bij KEPA bestaat nog steeds uit dat van de voorgaande jaren. Onveranderd populair was 

Graads en Gerdien. In de maanden maart en april kwamen totaal 424 leerlingen van verschillende 

basisscholen. Speciaal voor werkjes op de speelzolder kwamen kinderen van de Stapvoorde en het 

Mozaïk. Om meer bekendheid te geven aan de educatieve waarde van het museum is meer 

samenwerking gezocht met de Culturele Partners in Almelo en Tetem/Roombeek in Enschede. In de 

loop van 2018 zal deze samenwerking zichtbaar worden. 

 

PR en Marketing 

In 2017 zijn de activiteiten om onze website, FaceBook en Twitter meer op de kaart te zetten, 

uitgebreid. Traditionele uitingen zoals flyers en posters voor exposities e.d. zijn aan vernieuwing toe. 

In het verslagjaar is een nieuwe folder voor het museum ontworpen. Herkenbaar en fraai zijn veel 

gehoorde complimenten. Free publicity was er genoeg in 2017, ook in de landelijke pers. Die werd 

vooral aangejaagd door de rol van het museum in het project ‘Het Verzet Kraakt’. Qua zichtbaarheid 

in de pers heeft het Stadsmuseum in het verslagjaar grote vooruitgang geboekt. ‘MUSEUMnieuws’ is 

in 2017 drie keer verschenen, digitaal en op papier. ‘MUSEUMnieuws’ wordt ondermeer verstuurd 

naar Vrienden van het Stadsmuseum, bestuur, medewerkers, vrijwilligers en een aantal instanties. 

 

Bezoekers  

In het verslagjaar werd het museum bezocht door 3.507 bezoekers. Halverwege het verslagjaar is 

entree met de museumjaarkaart geïntroduceerd. 

 



Rekening Begroting Rekening Begroting Verschil Verschil
2016 2017 2017 2018 rek-rek begr-rek

Uitgaven 
Personeelskosten 73.115,00 73.500,00 71.364,00 72.500,00 -1.751,00 -2.136,00
Inkopen 182,00 1.000,00 739,00 1.000,00 557,00 -261,00
Energie 4.958,00 4.500,00 4.280,00 4.000,00 -678,00 -220,00
Vaste lasten pand 2.154,00 2.200,00 1.784,00 1.800,00 -370,00 -416,00
Herinrichting museum 128.129,00 0,00 0,00 0,00 -128.129,00 0,00
onderhoud en inventaris 5.643,00 1.000,00 7.952,00 3.000,00 2.309,00 6.952,00
Automatisering-telefoon 2.482,00 2.500,00 2.484,00 3.000,00 2,00 -16,00
Kantoorkosten 944,00 1.000,00 982,00 1.000,00 38,00 -18,00
Aanschaffingen-educatief 30,00 5.000,00 4,00 500,00 -26,00 -4.996,00
Bankkosten 520,00 300,00 318,00 400,00 -202,00 18,00
Assurantie 661,00 700,00 750,00 800,00 89,00 50,00
Representatie-expositie 1.627,00 1.500,00 2.224,00 2.000,00 597,00 724,00
Drukwerk 1.835,00 1.500,00 942,00 1.000,00 -893,00 -558,00
Contributies-abon./licentie 3.493,00 2.500,00 2.553,00 2.600,00 -940,00 53,00
Diversen 1.403,00 1.000,00 1.403,00 1.500,00 0,00 403,00

227.176,00 98.200,00 97.779,00 95.100,00 -129.397,00 -421,00

Inkomsten 
Subsidie gem.almelo 74.232,00 74.000,00 74.232,00 74.000,00 74.000,00 232,00
Diversen+omzetbel. 3.889,00 1.000,00 2.926,00 4.000,00 -963,00 1.926,00
Donaties 7.359,00 8.000,00 6.494,00 8.000,00 -865,00 -1.506,00
Giften 3.581,00 2.000,00 1.195,00 1.500,00 -2.386,00 -805,00
Rente-entre/mjk 1.453,00 400,00 6.446,00 9.000,00 4.993,00 6.046,00
Fondsen 18.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 -16.000,00

108.514,00 101.400,00 91.293,00 96.500,00 -17.221,00 -10.107,00

Exploitatiesaldi (in €)
Totaal uitgaven 227.176,00 98.200,00 97.779,00 95.100,00 -129.397,00 -421,00
Totaal inkomsten 108.514,00 101.400,00 91.293,00 96.500,00 -17.221,00 -10.107,00

-118.662,00 3.200,00 -6.486,00 1.400,00 112.176,00 -9.686,00

Activa 1-jan-17 31-dec-17 Passiva 1-jan-17 31-dec-17

Rabobank 3.991,75 1.124,58 Vermogen 50.904,64 66.116,02

Rabobank rente rek. 1.235,53 40,56 Crediteuren 184,99 1.801,01

Rabobank beleggingen 48.134,00 69.721,35
Te betalen LH-ABP 4.212,88 5.713,36

ING bank 0,00 0,00
Kas 178,73 257,54 Te betalen/ontvangen BTW -355,00 -683,36
Vooruitbetaalde posten 1.354,50 0,00
Nog te ontvangen posten 53,00 1.803,00

54.947,51 72.947,03 54.947,51 72.947,03

Accoord: J.Tijhuis Accoord: T.Drooge
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