
Verslag over het jaar 2018 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   
 
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 zes keer. Daarnaast is er op reguliere basis een werkoverleg van het 
dagelijks bestuur met de directeur. De directeur heeft onlangs aangekondigd met ingang van 1 juli 
2019 afscheid te willen nemen. De procedure om in haar opvolging te voorzien is inmiddels gestart.  
 
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 Avedan (v/h 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 2018 is een vervolg gegeven aan het reorganiseren en opruimen van het depot.  
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 verschillende collectie onderdelen 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 software programma ‘AdLib’ dat speciaal voor o.a. musea is ontwikkeld.  



Er is een begin gemaakt met het fotograferen van de hele collectie. Niet alleen voor eigen gebruik 
maar vooral ook om de collectie digitaal zichtbaar te maken voor publiek, via onze site 
www.stadsmuseumalmelo.nl  
Dat geldt ook voor de al gedigitaliseerde fotocollectie in ons bezit. Deze collectie zal uiteindelijk ook 
te zien zijn op onze site. 
Het museum kiest daarin bewust voor ‘open data’. 
 
Exposities en overig 
In het verslagjaar waren er maar liefst vijf wissel exposities.  In het voorjaar Wastattan?, over 
vreemde voorwerpen uit eigen bezit. Daarna Nieuwe Aanwinsten, een keuze uit  alle mogelijke 
voorwerpen die vanaf 2017 geschonken zijn. In de zomer, Couture in Twente, over damesmode en 
accessoires. In de herfst deden we mee aan het Almelose  Brugmanjaar, over het 
kunstenaarsechtpaar Berry  en Janny Brugman-de Vries. En vanaf november: Twente 360°, kunst van 
leerlingen van Het Noordik. De laatste tentoonstelling werd ingeleid door Gert jan ten Hove, 
directeur van het Noordik en geopend door voormalig wethouder Cultuur, Christien van Wijk. 
In samenwerking met de Culturele Partners is deelgenomen aan het project Studio 15 on Tour, 
jongeren die met hun bandjes of alleen op verschillende plekken optraden.  
In oktober namen we in dat kader deel aan de Week tegen de Eenzaamheid. 
We waren op zaterdag 29 september weer  podium voor de Theaterroute waar Marco Lopez  
optredens verzorgde. 
 
Educatie 
Ons aanbod bij KEPA bestaat nog steeds uit dat van de voorgaande jaren. Onveranderd populair was 
Graads en Gerdien.  
Om vrij te werken en te spelen op de Speelzolder kwamen kinderen van de Stapvoorde en het 
Mozaïk.  In 2018 heeft de samenwerking met Tetem/Roombeek zich verdiept. Dat is o.m. tot uiting 
gekomen in het vakantie aanbod voor kinderen. Er is hierbij  ingestoken op techniek en dat leverde 
naast ons reguliere aanbod meer bekendheid op en is educatief van waarde. 
 
PR en Marketing 
In 2018 zijn vooral de activiteiten om onze website en FaceBook beter en meer actueel te houden 
sterk verbeterd. Zo werd de website geheel vernieuwd en voorzien van nieuwe functionaliteiten. 
Traditionele uitingen zoals flyers en posters voor exposities e.d. zijn het afgelopen jaar vernieuwd en 
hebben een frissere uitstraling gekregen. Ook in 2018 hadden we over free publicity niet te klagen. 
De zichtbaarheid in de pers is duidelijk toegenomen.  ‘MUSEUMnieuws’ is in 2018 vier keer 
verschenen, digitaal en op papier. ‘MUSEUMnieuws’ wordt ondermeer verstuurd naar Vrienden van 
het Stadsmuseum, 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 Stadsmuseum. 
In 2018 is begonnen met het organiseren van Vriendenmiddagen. Als blij van waardering voor hun 
steun en om hen nog beter kennis te leren maken met ons unieke museum en haar collectie. De 
twee vriendenmiddagen werden goed bezocht.  
 
Bezoekers  
In het verslagjaar werd het museum bezocht door 2.100 bezoekers. De museumkaart is nu volledig 
ingevoerd. 
 

http://www.stadsmuseumalmelo.nl/
http://www.stadsmuseumalmelo.nl/


Rekening Begroting Rekening Begroting Verschil Verschil

2017 2017 2018 2019 rek-rek begr-rek

Uitgaven 

Personeelskosten 71.364,00 73.500,00 71.690,00 72.000,00 326,00 -1.810,00

Inkopen 739,00 1.000,00 507,00 500,00 -232,00 -493,00

Energie 4.280,00 4.500,00 4.640,00 4.600,00 360,00 140,00

Vaste lasten pand 1.784,00 2.200,00 2.230,00 2.250,00 446,00 30,00

resultaten beleggingen 0,00 0,00 830,00 0,00 830,00 830,00

onderhoud en inventaris 7.952,00 1.000,00 3.813,00 2.800,00 -4.139,00 2.813,00

Automatisering-telefoon 2.484,00 2.500,00 3.759,00 2.200,00 1.275,00 1.259,00

Kantoorkosten 982,00 1.000,00 445,00 400,00 -537,00 -555,00

Aanschaffingen-educatief 4,00 5.000,00 10,00 100,00 6,00 -4.990,00

Bankkosten 318,00 300,00 627,00 550,00 309,00 327,00

Assurantie 750,00 700,00 742,00 750,00 -8,00 42,00

Representatie-expositie 2.224,00 1.500,00 2.019,00 2.000,00 -205,00 519,00

Drukwerk 942,00 1.500,00 738,00 750,00 -204,00 -762,00

Contributies-abon./licentie 2.553,00 2.500,00 2.439,00 2.500,00 -114,00 -61,00

Diversen 1.403,00 1.000,00 116,00 500,00 -1.287,00 -884,00

97.779,00 98.200,00 94.605,00 91.900,00 -3.174,00 -3.595,00

Inkomsten 

Subsidie gem.almelo 74.232,00 74.000,00 74.232,00 77.000,00 74.000,00 232,00

Diversen 2.926,00 1.000,00 2.444,00 4.000,00 -482,00 1.444,00

Donaties 6.494,00 8.000,00 7.149,00 8.000,00 655,00 -851,00

Giften 1.195,00 2.000,00 64,00 500,00 -1.131,00 -1.936,00

Enree 6.446,00 400,00 4.461,00 5.000,00 -1.985,00 4.061,00

Fondsen 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00

91.293,00 101.400,00 88.350,00 94.500,00 -2.943,00 -13.050,00

Exploitatiesaldi (in €)

Totaal uitgaven 97.779,00 98.200,00 94.605,00 91.900,00 -3.174,00 -3.595,00

Totaal inkomsten 91.293,00 101.400,00 88.350,00 94.500,00 -2.943,00 -13.050,00

-6.486,00 3.200,00 -6.255,00 2.600,00 231,00 -9.455,00

Activa 1 jan 18 31 dec 18 Passiva 1 jan 18 31 dec 18

Rabobank 1.124,58 1.017,51 Vermogen 66.116,02 59.861,27

Rabobank rente rek. 40,46 9.893,81 Crediteuren 1.801,01 516,20

Rabobank beleggingen 69.721,35 60.917,74

Te betalen LH-ABP 5.713,36 3.189,39

ING bank 0,00 0,00

Kas 257,54 251,23 Te betalen/ontvangen BTW -683,36 -1.387,24

Vooruitbetaalde posten 0,00 497,83

Nog te ontvangen posten 1.803,00 596,00 Budget Gemeente Almelo 10994,50

72.946,93 73.174,12 72.947,03 73.174,12

Accoord: J.Tijhuis Accoord: T.Drooge

Datum: 18-02-2019

Financieel Jaarverslag

STICHTING MUSEUM VOOR HEEMKUNDE
boekjaar 2018

Exploitatierekening

  Balans

jaaroverzicht 2018-museum.xls 31-7-2019


	Financieel jaarverslag 2018

