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Voorwoord
Waarde lezer,

Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van het 
Stadsmuseum Almelo. Een uitgebreider ver-
slag dan voorgaande jaren, want het museum 
bevindt zich in blakende gezondheid. Een con-
servatief financieel beleid gepaard met een 
ambitieus programma  met een planningsho-
rizon van vijf jaar maakt dat we er heel goed 
voorstaan. Het bezoekersaantal steeg met ruim 
vijftig procent waarbij we honderden kinderen 
uit het basisonderwijs ontvingen. Steeds meer 
hoog gekwalificeerde vrijwilligers komen het 
team versterken. De samenwerking met cul-
turele  partners in Almelo en Twente is ook in 
praktische zin versterkt. U leest er  alles over in 
dit rapport. Met het Ontmoetingscentrum Huis 
van Katoen en Nu maakten we een mooie ex-
positie over de jaren zestig  van de vorige eeuw 
in Almelo. Duizenden Almelo’ers genoten  van 
een  ‘sentimental journey to the sixties’. Ver-
der werden velen verrast door een spannende 
expositie met eindexamenleerlingen van het 
Noordik College en leidde verbinding met an-
dere culturele instellingen in Almelo tot tal van 
initiatieven in het Stadsmuseum. Het Stadsmu-
seum heeft een vaste en sterke  positie in het 
culturele leven van Almelo en  Twente  en kan 
zich meten met  andere museale instellingen in 
Nederland: iets om trots op te zijn.
Niet alleen het hogere bezoekersaantal - we 
streven naar 7.000 betalende  bezoekers -  en 
een groter aantal vrijwilligers, maar ook een 
groeiende groep Vrienden van het Stadsmuse-
um laat zien hoe stevig wij zijn ingebed in de 
levendige  samenleving,  die de stad Almelo is.
De vernieuwingslijn,  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 

Inleiding  
Het Stadsmuseum Almelo is het enige museum 
in Almelo. Het is een geregistreerd museum en 
is lid van de Nederlandse Museumvereniging. 
Het museum voldoet daarmee aan de interna-
tionale en nationale Museumnorm en de Go-
vernance Code Cultuur.  
Het  Stadsmuseum Almelo is het museum van 
de ‘Stichting Museum voor Heemkunde Alme-
lo’. In  verband met een betere vindbaarheid is 
‘Stadsmuseum Almelo’ als handelsnaam in het 
handelsregister ingeschreven. De Stichting is ei-
genaar van een collectie van rond de 15.000 col-
lectiestukken, die in de loop van 45 jaar door  
(voormalige) bedrijven en inwoners van Almelo 
geschonken zijn aan het museum. De Stichting 
heeft tot doel het Almelose erfgoed uit verle-

den, heden en toekomst te verzamelen, te behe-
ren, toegankelijk te maken en tentoon te stellen 
voor een groter publiek. 

Het Stadsmuseum is ondergebracht in twee his-
torische panden die door de gemeente Almelo 
daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Het hoofdge-
bouw is het Rectorshuis, het voormalige school- 
en woonhuis waarin tot 1874 de Latijnse school 
was  gehuisvest. Dit is een rijksmonument. Door 
de historie en locatie een alleszins aantrekkelij-
ke faciliteit voor een historisch museum, maar 
anderszins door de indeling en de ruimtelijke 
beperkingen ook een belemmering voor ver-
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dere uitbouw en (groei)ambities  van het mu-
seum. Naast dit Rectorshuis is het Heydapand 
in gebruik, oorspronkelijk een oud snoep- en 
drankenwinkeltje tegenover het Rectorshuis, 
dat vanwege zijn karakteristieke gevel op de 
huidige locatie is herbouwd.  

Het bestuur van de stichting bestond op 
31 december 2019 uit de volgende personen. 

Bestuurssamenstelling:  
C.H. Blok     voorzitter  
P.L. Alers     secretaris  
Mevr. J. de Heer-de Boer  penningmeester
J. Tijhuis    lid  
A. Eshuis     lid 
H. Bloebaum     lid  
Tj. J. van Drooge   lid      

Bestuursleden ontvangen in lijn met de Gover-
nance Code Cultuur geen honorarium. In 2019 
heeft een wisseling  in de directie plaatsgevon-
den.  Mevrouw R. Strijker heeft na negentien 
jaar op 30 juni 2019 afscheid genomen en is 
met pensioen gegaan. Het Stadsmuseum staat 
sinds 1 juli 2019 onder leiding van zijn nieuwe 
directeur, mevrouw drs. S.A. Ivo. De stichting 
heeft twee betaalde medewerkers in dienst. Het 
bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer. 
Daarnaast is er op reguliere basis een werkover-
leg van het dagelijks bestuur met de directeur. 

Vrijwilligers  
Het Stadsmuseum kan niet bestaan zonder de 
steun en inzet van vrijwilligers. In het verslag-
jaar kon het museum rekenen op een pool van 
meer dan veertig enthousiaste vrijwilligers. De 
meeste van hen hebben een  vaste werkplek. 
Bijvoorbeeld in het depot, als suppoost of in 
deelprojecten, zoals het meehelpen aan het op-
zetten van tentoonstellingen of het organise-
ren van workshops voor kinderen. Velen zijn al 
langer aan het museum verbonden. In 2019 had 
het Stadsmuseum een groei van 20 procent aan 
nieuwe vrijwilligers, voor de helft jonge men-
sen tussen de twintig en de dertig jaar. Deze 
kwamen onder andere via de website Almelo-
voorelkaar.nl,  via een re-integratietraject van 
onder andere Duchatteau of ze kwamen langs.
Het Stadsmuseum ziet het als een belangrijke 

maatschappelijke taak om inwoners van Alme-
lo te helpen aan een zinvolle en plezierige dag-
besteding, mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt te helpen in het re-integratietra-
ject en jongeren te helpen door het aanbieden 
van werkplekervaring. Het museum kijkt per 
persoon naar passende werkzaamheden. Voor 
2020 gaat het Stadsmuseum zijn bijdrage bin-
nen het sociale domein van Almelo uitbreiden, 
onder andere voor ouderen en dementerenden. 

De collectie  
Het Stadsmuseum heeft een collectie van ruim 
15.000 objecten, die behoren tot geschiedenis 
en heden van het erfgoed van Almelo. De col-
lectie is breed: archeologische vondsten, schil-
derijen en tekeningen, kunstobjecten, meubels, 
werktuigen, historische, medische en meetap-
paratuur, dagelijkse objecten, antiek speelgoed 
en poppen, textiel, kleding, waaiers, een bij-
zondere collectie poederdozen, en objecten en 
archieven van Almelose (textiel) bedrijven. Zo 
heeft het museum een deel van het archief van 
de firma Ten Cate, Van Heek Scholco, Bendien, 
een unieke kleurenfotocollectie van LTM (Eltem, 
confectiefabriek), correspondentie met betrek-
king tot het Jood-zijn van de familie Hedeman, 
de oprichtingsakte van de firma Palthe en unie-
ke historische filmbeelden onder andere uit de 
Tweede Wereldoorlog.  
De collectie omvat ook een grote en belangrij-
ke verzameling archeologische bodemvondsten 
uit Almelo, waarvan vier objecten in langdurig 
bruikleen zijn bij het Rijksmuseum voor Oud-
heden (het RMO) in Leiden. De archeologische 
objecten tonen de geschiedenis, de stedelijke 
en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van 
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Almelo en de wijken binnen de stad vanaf de 
tiende eeuw. 
De schilderijencollectie omvat onder meer wer-
ken van Gorter, Evert Moll, Hoytema, C.J. van der 
Aa en Peter Leeuwen. Een tweetal schilderijen 
van Evert Moll is door de Gemeente in langdu-
rige bruikleen gegeven. Deze zijn onder andere 
te zien zijn in de expositie De Oude Haven van 
Almelo. 
Het museum heeft in 2019 circa vijftig nieuwe 
objecten en documenten geschonken gekregen. 
Een enkele keer koopt het museum een schilde-
rij of object aan. In 2019 kon het Stadsmuseum 
door gulle giften van een aantal donateurs het 
schilderij Zicht op de Kerkstraat van C.C. Dom-
melhuizen uit 1898  verwerven.

.

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.  De verschil-
lende collectieonderdelen worden regelmatig 
tegen het licht gehouden.   Resultaat daarvan 
is dat de gehele collectie overzichtelijk blijft en 
steeds meer en beter toegankelijk  is. Ook via 
het softwareprogramma ‘AdLib’ dat speciaal 
voor onder andere musea is ontwikkeld.   

Er is een vervolg gegeven aan het fotograferen 
van de hele collectie. Dat wordt sinds 2019 uit-
gevoerd door een jongere met archiefervaring 
die in een re-integratietraject zit. In 2020 wordt 

de website van het Stadsmuseum vernieuwd en 
zetten we het project voort om meer collectie-
stukken via de site www.stadsmuseumalmelo.
nl digitaal zichtbaar te maken voor het publiek. 
Dat geldt ook voor de al gedigitaliseerde prent-
briefkaartencollectie in ons bezit, die al voor 
een deel online zichtbaar is. Het museum kiest 
daarin bewust voor ‘open data’.  
In samenwerking met het Historisch Informa-

tie Punt in de bibliotheek van Almelo beheert 
het Stadsmuseum de website www.almelo.erf-
goedopdekaart.nl.  Die wordt wekelijks aange-
vuld met nieuwe informatie en beeldmateriaal. 

Exposities 
In het verslagjaar waren acht wisselexposities, 
waarbij het Stadsmuseum steeds heeft samen-
gewerkt met een lokale of nationale partners. 
In het voorjaar was ‘Waarom schrijf je me niet’ 
Post uit vergetelheid een indrukwekkende ten-
toonstelling van brieven en briefkaarten uit 
getto’s en nazi-kampen, van dagboekfragmen-
ten, foto’s en films die over de vervolging van de 
Joden, Roma en Sinti tijdens de Tweede
Wereldoorlog vertellen. De tentoonstelling is 
gerealiseerd door de Lotty Veffer Foundation, 
het Nationaal Onderduikmuseum en het Zen-
trum für Niederlande-Studien in Münster en is 
tot stand gekomen met bijdragen van Interreg 
Deutschland Nederland, de provincie Gelder-
land, het Vfonds en het Mondriaan Fonds. 
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Daarna was er een samenwerkingsproject met 
de Christelijke Scholengemeenschap het Noor-
dik. Examenleerlingen van havo5 en vwo6 van 
CSG het Noordik kregen de opdracht om on-
derzoek te doen naar de Twentse cultuur. Hun 
antwoorden hebben ze vertaald in een kunst-
object in de vorm van beeldende kunst, textiel, 
fotografie en audiovisueel. De leerlingen heb-
ben hun examenwerk getoond in de expositie 
Noordik Finals. 

In de zomer trok de expositie Kom kijken en 
doen… Almelo groen! in samenwerking met het 

IVN veel belangstelling bij jong en oud. Het jaar 
2019 zijn we swingend uitgegaan met de expo-
sitie Van Beat tot Punk, over de pop- en 
jeugdcultuur in de jaren zestig en zeventig in 
Almelo en omgeving. De expositie was een
duo-expositie met het Huis van Katoen en Nu 
dat onder hetzelfde thema een expositie had. 
Geïnspireerd door de tentoonstelling Van Beat 
tot Punk in het Stadsmuseum Almelo presen-
teerden studenten van de opleiding Specialist 
Modemaat hun kijk op muziek, jeugdcultuur en 

mode. Derdejaarsstudenten van de Mode-
Maat-opleiding van het ROC te Enschede zijn op 
onderzoek gegaan naar diverse muziekperio-

des en -stijlen om vervolgens modecreaties te 
maken, geënt op een bepaalde periode. Deze 
waren te zien in de expositie Stadsmuseum 
meets ROC Twente. 

Het Stadsmuseum sluit met zijn exposities in-
dien mogelijk graag aan bij actuele zaken. Met 
de komst van het nieuwe havenbekken in het 
centrum van Almelo heeft het museum de ex-
positie De Oude haven van Almelo georgani-
seerd, waarbij aan de hand van schilderijen en 
prenten de geschiedenis van de oude haven van 
Almelo wordt weergegeven. 

Het Stadsmuseum wil met zijn collectie en ex-
posities vaker buiten zijn eigen museummuren 
treden. In 2019 heeft het museum de expositie 
Grote Kerk in beeld in de Grote Kerk van Almelo 
verzorgd, waarbij rond de twintig schilderijen 
uit de collectie van het museum getoond wer-
den. 
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Het Stadsmuseum leent jaarlijks veel objecten 
uit haar collectie uit aan andere organisaties. 
Het Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) te Lei-
den heeft een viertal archeologische objecten 
van het Stadsmuseum langdurig in bruikleen 
genomen voor de expositie Archeologie in de 
achtertuin. Verder heeft het museum objecten 
uitgeleend aan diverse organisaties onder an-
dere aan Huis van Katoen en Nu voor een expo-
sitie over de oude haven. 

Samenwerking
Het Stadsmuseum is een actief lid van de cultu-
rele sector in Almelo en de regio Twente. Naast 
de exposities werkt het museum graag samen 
met de andere culturele partners in de stad. In 
2019 heeft het museum in dit kader deelgeno-
men aan het Noaberfest (29 juni), Open Monu-
mentendag (21-22 september),  de Theaterroute 
(27 september) en de Open Atelierroute (19 en 
20 september), waarbij drie Almelose kunste-
naars exposeerden in het museum.  Op 8 sep-
tember had het Stadsmuseum een kraam op 
de culturele markt Uit in Almelo waarmee het 
nieuwe culturele seizoen wordt ingeluid.
Het Stadsmuseum is verder actief lid van Cul-
tuur Platform Almelo, Erfgoed Commissie, Za-
kelijk Almelo en Almelo Promotie. De directeur 
heeft zitting in de adviescommissie van Twente 
Marketing. 

De Museumfabriek, het Bussemakerhuis, het 
Rijssens Museum, Oyfo Kunst en Techniek, Na-
tura Docet Wonderrijck, het Palthe Huis en het 
Stadsmuseum Almelo hebben in 2019 samen 
de Stichting Cultuur in Twente opgericht die in 
2021 een groot Twents Textielfestival gaan orga-
niseren. Dit is de start van een groot aantal sa-
menwerkingsactiviteiten zowel van deze mu-
sea onderling als samen met andere culturele, 
toeristische en zakelijke partners. 
De directeur van het Stadsmuseum is een van 
de medeopichters van de Stichting en neemt 
plaats in het dagelijks bestuur. 

Educatie  
Het Stadsmuseum werkt samen met het KEPA 
in het culturele schoolaanbod. Onveranderd 
populair was het schoolprogramma Graads 

en Gerdien.  455 kinderen hebben in het kader 
hiervan het Stadsmuseum bezocht. Het muse-
um voert dit programma uit in samenwerking 
met de Bibliotheek Almelo. 
In 2019 is de samenwerking met Tetem/Room-
beek uitgebreid. Dat is onder meer tot uiting  
gekomen in het vakantieaanbod voor kinderen. 
Er is hierbij ingestoken op techniek. Dat leverde 
naast ons reguliere aanbod meer bekendheid 
op en educatieve waarde.  

Bezoekers   
In 2019 had het Stadsmuseum Almelo een groei 
van 52% in haar bezoekers. Daar bovenop be-
zochten 652 bezoekers de expositie in de Grote 
Kerk. De museumkaartbezoekers groeiden met 
11 procent ten opzichte van 2018. De museum-
kaarthouders die het Stadsmuseum Almelo be-
zoeken zijn ook bezoekers van het Rijksmuseum 
Amsterdam, Rijksmuseum Twente, de Fundatie 
in Zwolle en Museum More in Gorssel. De bezoe-
kers komen voor een groot deel uit Almelo en 
Overijssel, maar een stijgend aantal bezoekers 
vindt ook vanuit Gelderland, Noord-Holland en 
Zuid-Holland de weg naar het Stadsmuseum. 
De potentie van het Stadsmuseum zit naast de 
bezoekers uit Twente in de groei van toeristen 
uit de Randstad en Duitsland. We hebben een 
uitgebreid PR- en marketingplan opgezet dat 
in de komende jaren de doelgroepen meer naar 
het Stadsmuseum en Almelo moet trekken. 
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PR en Marketing  
In 2019 had het Stadsmuseum over free publici-
ty niet te klagen. Ruim vijftig artikelen versche-
nen in de plaatselijke, regionale en nationale 
pers zoals in Tubantia, Almelos Weekblad en 
Modemuze en het museum was meerdere ke-
ren te zien bij AAVisie.  De directiewisseling en 

de exposities Noordik Finals, Van Beat tot Punk, 
De Oude haven van Almelo en Grote Kerk in 
beeld genereerden de meeste publiciteit.
De activiteiten op onze website en Facebook 
zijn sterk verbeterd. In 2020 zal de website wor-
den vernieuwd en voorzien worden van nieuwe 
functionaliteiten. Traditionele uitingen zoals 
flyers en posters voor exposities en dergelij-

ke zijn verder 
vernieuwd en  
hebben een 
frissere uitstra-
ling gekregen. 
B i n n e n k o r t 
komt een nieu-
we folder en 
vriendenflyer 
uit. Het ‘MU-
SEUMnieuws’ 
is in 2019 drie 
keer versche-
nen, digitaal 
en op papier. 
‘ M U S E U M -
nieuws’ wordt 
onder meer 

verstuurd naar Vrienden van  het Stadsmuse-
um, bestuur, medewerkers, vrijwilligers en een 
aantal instanties.  

Vrienden van het museum  
Het museum is blij met donateurs. Niet voor 
niets noemen wij hen Vrienden van het Stads-
museum.  Tweemaal per jaar organiseren we 
een Vriendenmiddag. Als blijk van waardering 
voor hun steun en om hen nog beter kennis te 
leren maken met ons unieke museum en zijn 
collectie. De  twee Vriendenmiddagen werden 
goed bezocht.   



Rekening Begroting Rekening

2018 2019 2019

Inkomsten 

Subsidie gem.almelo 74,232.00 77,000.00 77,000.00

Diversen 2,444.00 4,000.00 3,005.00

Donateurs 4,633.00 8,000.00 5,595.00

Sponsoren 2,516.00 8,000.00 1,858.00

Giften 64.00 500.00 320.00

Entree 4,461.00 5,000.00 4,759.00

Loonsubsidie 0.00 0.00 1,500.00

88,350.00 102,500.00 94,037.00

Uitgaven 

Personeelskosten 71,690.00 75,000.00 77,345.00

Inkopen 507.00 500.00 453.00

Energie 4,640.00 4,600.00 4,427.00

Vaste lasten pand 2,230.00 2,250.00 1,973.00

resultaten beleggingen 830.00 0.00 0.00

onderhoud en inventaris 3,813.00 2,800.00 3,624.00

Automatisering-telefoon 3,759.00 2,200.00 1,643.00

Kantoorkosten 445.00 400.00 759.00

Vrijwilligersvergoeding 10.00 100.00 1,423.00

Bankkosten 627.00 550.00 504.00

Assurantie 742.00 750.00 645.00

Representatie-expositie 2,019.00 2,000.00 3,460.00

Drukwerk 738.00 750.00 620.00

Contributies-abon./licentie 2,439.00 2,500.00 2,378.00

Diversen-reservering p.k. 137.00 500.00 47.00

94,626.00 94,900.00 99,301.00

Exploitatiesaldi (in €)

Totaal uitgaven 94,626.00 94,900.00 99,301.00

Totaal inkomsten 88,350.00 102,500.00 94,037.00

-6,276.00 7,600.00 -5,264.00

Activa 1-Jan-19 31-Dec-19 Passiva 1-Jan-19 31-Dec-19

Rabobank 1,017.51 34.88 Vermogen 59,861.27 54,595.70

Rabobank rente rek. 9,893.81 5,268.45 Crediteuren 516.20 197.00

Rabobank beleggingen 60,917.74 68,574.02 Te betalen LH-ABP 3,189.39 4,190.00

Kas 251.23 259.85 Te betalen/ontvangen BTW -1,387.24 -663.00

Vooruitbetaalde posten 497.83 0.00 Depot cultuur platform 10994.50 10,744.50

Nog te ontvangen posten 596.00 2,583.00 Aandelen winst 0 7,656.00

73,174.12 76,720.20 73,174.12 76,720.20

Accoord: J.Tijhuis Accoord: H.Bloebaum

Datum: 18-03-2020

Financieel Jaarverslag

STICHTING MUSEUM VOOR HEEMKUNDE
boekjaar 2019

Exploitatierekening

  Balans
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