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Het jaar 2013 was een enerverend jaar voor onze vaste medewerkers en onze grote groep
vrijwilligers. Naast de reguliere werkzaamheden, zijn er zowel aanzetten gegeven tot en
flinke stappen gezet aan de realisatie van ons beleidsplan 2012 – 2020. Hiervoor is het
bestuur heel veel dank verschuldigd aan alle geledingen binnen de Aaltense Musea.
Zonder onze grote betrokken groep vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn geweest.
Nogmaals onze dank.
Ook in 2013 heeft het bestuur alle zeilen bij moeten zetten om de financiën binnen de perken
te houden. Zowel overheid als semi-overheid houden de hand op de knip met
betrekking tot het financieren van cultuur. Alhoewel we subsidie partner zijn geworden
van de Provincie Gelderland heeft dit tot op dit moment nog niet tot een tastbaar
resultaat geleid. Door het gewijzigde subsidiebeleid van deze overheidsinstelling worden
cultuurprojecten niet meer gehonoreerd met een bijdrage. Alleen bouwkundige
duurzame en zich terugverdienende culturele projecten komen nog in aanmerking.
Maar dit schept ook weer kansen denk hierbij aan onze plannen met de Freriksschure.
Voor de goede orde alleen partners kunnen subsidie bij de Provincie Gelderland
aanvragen. Ondanks het vorenstaande en met behulp van het VVV Agentschap Aaltense
Musea kunnen we over 2013 toch zwarte cijfers laten zien.
Graag wil ik u een opsomming geven van de activiteiten die in 2013 hebben plaatsgevonden.
Met het opstellen van deze terugblik, waarvoor ik Diny Griffioen wil bedanken, blijkt
weer hoeveel werk er afgelopen jaar is verzet. Er is weer flink aan de weg getimmerd.
Regelmatig hebben we de kranten en andere nieuwsmedia gehaald. Onze directeur is
inmiddels een celebrity in onze regio. In 2013 is de Raad van Advies twee keer bij elkaar
gekomen. Het bestuur van de Aaltense Musea heeft 13 keer vergaderd. In 2013 werd
het RI&E plan afgerond en goedgekeurd door de ARBO-dienst. Het museum heeft
deelgenomen aan de museumcheck waarbij gemeten werd, de toegankelijkheid,
bereikbaarheid en klantvriendelijk voor mindervalide bezoekers aan onze musea. Onze
musea realiseerden een over-all score van 8.6 op een maximale score van 10. Hier
mogen we heel trots op zijn. Ook is in dit jaar de aanwezige asbest uit ons gebouw
verwijderd. In het voorjaar 2013 hebben wij met een subsidie van de Gemeente Aalten
een touchscreen met overlay aangeschaft. Deze touchscreen had zijn première met de
opening van de website Erfgoed routes. Op bestuurlijk niveau hebben we een aspirant
penningmeester gevonden. Ook zijn er diverse nieuwe commissie geïnstalleerd denk
hierbij aan de hoorn-, textiel- en Freriksschure werkgroep. Het totale bezoekersaantal
incl. de VVV bezoekers oversteeg de 22.000. Het totaal aantal vrijwilligers bedroeg 138.
Per 31 dec. 2013 waren er 844 leden lid van onze vereniging. Nieuwe leden 9 terwijl 33
leden hun lidmaatschap in 2013 hebben opgezegd.

De stichting de Goastok heeft weer druk gebruik gemaakt van de faciliteiten van onze musea.
Aantal deelnemers met gekoppeld museum bezoek bedroeg 1101 basisschoolleerlingen.
Daarnaast hebben 877 basisschoolleerlingen gebruik gemaakt van een leskoffer zonder
museumbezoek. In 2013 maken ook de basisschoolleerlingen uit Dinxperlo via SCEDA
(Stichting Cultuureducatie Dinxperlo Aalten) deel uit van de Gaostok. Vanaf september
2014 zullen zij ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van leskoffers en bezoeken aan
onze musea.
Ook onze niet museale activiteiten poot te weten Marcktmeester heeft in 2013 weer een
aantal activiteiten ontplooid. Op 6 en 7 april 2013 werd er een thema georganiseerd
onder de naam:”Doe een museum”. Op 8 juni werd samen met MondiAalten een
wereldmarkt gehouden. De deelnemers hieraan waren op 28 september gast van ons
museum met een uitgebreide rondleiding. Op 19 oktober was er de Gelderse
Museumdag met als thema: ¨Er was eens¨ een co-productie met de Goastok met als
insteek in de sfeer van ridders en koningen.
Nu de activiteiten van het museum.
Januari:
-

Einde expositie ¨Knap Goed¨ een van de grotere publiektrekkers in de historie van
onze musea.
In deze maand kwam ook het calamiteitenplan gereed waarin Bennie Stronks een
belangrijk aandeel had.

Februari:
-

Opening van de expositie ¨Krabbels en Klodders¨
In de huus/marktkamer een kleine expositie over zelf gemaakte kleding uit WOII
waaronder een bruidskleed en een doopjurk van parachutestof.
Presentatie app door Anne Frank Stichting met medewerking van de kleindochter van
Ome Jan Wikkerink en video-opnames hiervoor in onze musea.

Maart:
-

Overdracht door burgemeester Berghoef van een wandkleed en ambtsketting van de
Gemeente Aalten.

April:
-

In deze maand werd een druk bezocht museumweekend georganiseerd.
Ook werd de ledenvergadering gehouden. De opkomst was zeer beperkt.
Op 26 april viel onze vrijwilliger Hans Ligterink de eer te beurt om een Koninklijke
onderscheiding in ontvangst te nemen. Ook zijn echtgenote werd met een lintje
vereerd. Helaas ontviel ons dit zeer betrokken lid op 10 april 2014.

Mei:
-

-

-

Een klein expositie geïnstalleerd met als onderwerp de oorlogsverhalen van Ivy Philips
en Jan van Kuik.
Door nog onbekende oorzaak kwam de tegelvloer van de expositieruimte naar boven.
Alle tegels kwamen los te liggen. Aangezien de expositie ¨Merklappen¨in aantocht
was diende herstel op korte termijn uitgevoerd te worden. Met een aantal zeer
betrokken vrijwilligers werd de vloer, met deskundige hulp, in een weekend
gerepareerd. Chapeau. Wij spreken ook onze dank uit voor de financiele steun die we
van de ¨Vrienden van de Aaltense Musea¨ mochten ontvangen.
In deze maand werd ook een wedstrijd uitgeschreven voor studenten aan de TU Delft
afd. architectuur om een ontwerp op voorwaarden, voor de aanpassingen aan de
Freriksschure te maken en te presenteren.
Mei was ook de maand van de expositie ¨Merklappen¨. Een oproep aan de regionale
bevolking om merklappen in te leveren voor deze expositie was niet aan dovemans
oren gezegd. De toeloop en enthousiasme was zo groot dat er een merklappen stop
moest worden afgekondigd.

Juni:
-

-

in deze maand werd een workshop gehouden gegeven door het Gelders Erfgoed met
als leeraccent conservering en registratie van museale collecties. Aan deze workshop
hebben 8 vrijwilligers van onze musea deelgenomen.
Er werden drie theevisites gehouden in het kader van de expositie ¨Merklappen¨.

Juli-augustus:
-

Deelname aan de Aalten dagen.

September:
-

-

-

Presentatie aan vele geledingen binnen onze musea van de door de TU studenten
uitgewerkte plannen met betrekking tot de aanpassing van de Freriksschure.
Uiteindelijk is het plan van Rosanna Visser unaniem tot beste ontwerp gekozen.
Ook het jaarlijkse vrijwilligers treffen vond in deze maand plaats. De opkomt was
prima. Door een aantal vrijwilligers is samen met de directeur weer een prima buffet
geserveerd. De vrijwilligers konden kiezen uit 2 activiteiten te weten een toneelspel
genaamd: ¨de Feestwinkel¨ of een rondleiding. Het was weer een zeer geslaagde
middag.
Opening expositie ¨Dorpsstraat¨door Harmen Brethouwer. De verwachtte
bezoekersopkomst viel enigszins tegen, ondanks dat de kunstenaar mondiaal
bekendheid genoot.

Oktober:
-

Braderie in de Pol waar wij als musea/VVV met een stand aan hebben deelgenomen.
De jaarlijkse Gelderse Museumdag werd in deze maand gehouden.

November:
-

-

Door gezamenlijke inspanning werd de 1e prijs in het Rabo coöperatiefonds ad.
€ 12.500,- in de wacht gesleept. Onze aanvraag was gebaseerd op het vernieuwen van
de audio en video apparatuur van Markt 12. Een en ander werd tijdens de presentatie
aan de leden van de Rabobank prima naar voren gebracht door leerlingen van
Schaersvoorde onder leiding van Tinneke Ubbels en Gerda Brethouwer.
Opening van de ingrijpende expositie gemaakt door leerlingen van Schaersvoorde met
als onderwerp: ¨Mensenhandel NU¨.
Onthulling van de door de deelnemers aan de expositie ¨Merklappen¨ gemaakte
merklap.

December:
-

-

De Aaltense Musea spelen in op het sinterklaasfeest door de sint te laten slapen in de
Aaltense Musea. Meer dan 50 kinderen hebben hun schoen gezet en hebben
geholpen sinterklaas wakker te maken en samen met de goed heilig man het ontbijt
te gebruiken.
De Aaltense Musea waren samen met de VVV met een stand aanwezig op de
Adventsmarkt en bij een opendag bij Obelink Vrijetijdsmarkt in Winterswijk.

Tot slot:
Het bestuur van de Aaltense Musea zien de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zal
verder worden gewerkt aan het versterken van onze financiën, het verder structureren
van onze organisatie, het promoten van onze musea, het uitvoeren van ons beleidsplan
en vooral een hechte band onderhouden met onze vrijwilligers.
Het bestuur bedankt nogmaals alle vrijwilligers, de medewerkers en de directie voor de inzet
en enthousiasme in het afgelopen jaar getoond, en hopen nog vele jaren op deze
plezierige wijze samen te mogen werken.
Het bestuur.

