Jaarverslag 2020

Collectie:
Aantal historische items
Aantal tentoonstellingen naast de vaste
tentoonstelling
Aantal bezoekers
Huisvesting in m²
Aantal fte
Aantal vrijwilligers
Eigen inkomsten (entreegelden, projectsubsidies)

ca 7.500
4-6 per jaar
3.600 Waarvan aantal leerlingen 300
400m², waarvan 200m² nvo tentoonstellingsruimte
0
10
€ 50.000,00

Financieel jaarverslag 2020
De penningmeester dhr. Theo Braam neemt de cijfers door met de aanwezige op de vergadering.
Afgelopen jaar zijn minder subsidie en entree gelden binnen gekomen i.v.m. corona. Het jaar verslag
van de bank komt pas eind februari maar een voorlopig verslag heeft dhr. T. Braam zelf al gemaakt.
Na controle van de stukken zijn deze goedgekeurd en wordt de begroting van het komende jaar door
genomen. Voorzitter bedankt de penningmeester.
Activiteiten 2020.
2020 was een minder druk jaar dan 2019. We hadden gehoopt op een mooie 75 jarige bevrijdingsdag
te vieren maar dat mocht helaas niet baten. De opening op 18 januari was 1 van de high lights.
Verder was dit jaar een drama op bezoekers vlakken te noemen.
Verbouwing
Na het pop-up museum in Elst hebben we als bestuur de handen goed vies weten te maken met de
verbouwing. Samen met Stichting BOIC is onze gehele verdieping onder handen genomen. De
voorzitter heeft ook nog samen met 6 andere partijen een geheel nieuw educatie programma op
weten te zetten. Dit is nu ook al te zien en te gebruiken in het museum. Dank wordt uitgesproken
naar de voorzitter. In de 1e week van januari is de gehele verbouwing klaar en is de 1e stap van
professionalisering afgerond.
Beleidsplan 2020-2022
De voorzitter is van start gegaan met het schrijven van een beleidsplan voor de komende jaren. Nu
we steeds professioneler worden is dit noodzakelijk om de voorzetting van het museum te
waarborgen. De voorzitter geeft het bestuur een inkijkje in het tot nu toe beschreven plan en stuurt
een kopie naar het bestuur ter inzage.
Basisschoolleerlingen vormen een belangrijke doelgroep voor ons. We ontvangen klassen uit de
hele regio. Daarnaast zullen dagjesmensen en recreanten een belangrijke doelgroep worden na de
heropening van januari 2020.

Samenwerkingspartners in de regio zijn: Historische verenigingen, Erfgoed Gelderland, musea uit de
omgeving, Betuws Oorlog Informatie Centrum Valburg, Never Forget Them Heteren, Exodus Huissen,
basisscholen, historici en Schuttersgilde st Sebastianus Gendt. Dit waren mooie partners tijdens ons
evenement in januari 2020 ( het bevrijdingsfestival)
Samenwerkingspartners buiten de regio zijn: re-enactment verenigingen, bibliotheek Barneveld,
Cultuurkade Meierijstad, Remember september Mook, Valkhof Bunker Nijmegen en Graafs
Kazemattenmuseum.
Een greep uit de activiteiten van de afgelopen 3 jaar zijn:
The Island 44-45. Dit is een jaarlijks evenement waarbij verschillende organisaties de handen ineen
geslagen hebben om het verhaal van de Betuwe te vertellen. Re-enactors laten het leven van die tijd
zien, Oorlogsmuseum Niemandsland organiseert de educatiedagen en Never Forget Them
organiseert de herdenkingen. Deze sterke verbinding zorgt voor een breed publiek.
Daarnaast zijn de jaarlijks terugkerende activiteiten: educatiedagen in het museum, in omgeving
Meierijstad tijdens Market Garden, in de Betuwe tijdens The Island, oliebollenactie,
bevrijdingsevenementen, herdenkingen, Open Monumentendagen en pop-up musea.
Bezoekers aantallen
In 2020 hebben we 3500 bezoekers ontvangen (dit i.v.m. corona sluiting)
In 2019 hebben we 10.000 bezoekers ontvangen.
In 2018 hebben we 4500 bezoekers ontvangen.

