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Wat:
Verslag ledenvergadering Vereniging Aaltense Musea
Wanneer: Dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30 uur
Waar:
Gebouw Elim
Aanwezig: Circa 25 leden, directeur G. Brethouwer en bestuursleden Vereniging Aaltense Musea
Afmelding: Verena Winter
Vooraf

Nadat in 2020 de jaarvergadering niet fysiek kon plaatsvinden, schoof dit jaar ook nog eens de
gebruikelijke datum op van april naar oktober vanwege corona-restricties. Ook kon deze
vergadering vanwege coronaregels niet in het museum plaatsvinden, maar moesten we naar een
grotere ruimte uitwijken: gebouw Elim.

1.

Voorzitter G. de Ploeg opent de vergadering en heet iedereen welkom. (Tijdens deze vergadering
zullen de leden middels een PowerPointpresentatie meegenomen worden langs de diverse
agendapunten.)

Opening.

Allereerst wordt stilgestaan bij het overlijden van vrijwilligers en betrokkenen bij de AM, met name
dhr. Smilda en mevr. Geesink.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
§ Opening (Welkom en Mededelingen)
§ Vaststelling verslag leden vergadering 2019
§ Stand van zaken beleid en bedrijfsvoering.
§ Wat waren vorig jaar onze plannen en wat is ervan geworden?
§ Het Jaarverslag/ highlights 2020
§ Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
§ Bestuursverkiezing/samenstelling
§ Rondvraag
PAUZE
•

Directeur Gerda Brethouwer presenteert de vernieuwingsplannen.

2.

Vaststelling verslag
ledenvergadering 29
april 2019

Het verslag van de ledenvergadering 2019 is op de website in te zien en ligt tevens deze avond
ter inzage. Verzocht wordt eventuele reacties binnen 2 weken toe te zenden naar de secretaris.
Onder voorbehoud van wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. Er zijn nadien geen reacties
ontvangen. Daarmee is het verslag vastgesteld.

3.

Svz beleid en
bedrijfsvoering.

Nationaal en in Achterhoek en Duitse grensstreek is het Nationaal Onderduikmuseum (NOM) een
begrip geworden. Bekendheid en populariteit met name in het domein WO2 sterk gegroeid. Dit
alles doordat er hard gewerkt is om het museum te promoten en een stevige plaats te geven in de
museumwereld.
Dit alles is tot stand gebracht met 3.2 fte aan betaalde krachten en een vrijwilligersbestand dat is
gestegen met 18 tot 140 personen.

4.

Wat is er bereikt in
2019/2020?

Onze voornemens:
•
‘Nationaal Onderduikmuseum’ landelijk verankeren.
•
‘Erfgoed Aalten’ als historische regionale context benutten
•
Richten op nieuwe doelgroepen en meer bezoekers
•
Landelijk platform voor solidariteit in samenleving zijn
•
Onderduikmuseum opfrissen en professionaliseren
•
Escaperoom, museumcafé en dorpsboerderij als pijlers naar de toekomst gebruiken
•
Geldstromen creëren voor toekomstvastheid “De Vrienden van….
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Realisatie van de voornemens:
•
Professionalisering op met name gebieden van collectiebeleid, educatie en organisatie.
•
Hal/winkel/vernieuwing: heroverweging invulling winkelfuncties door subsidie Mondriaanfonds.
•
Imagoverbetering door: doorvoeren naam NOM, beeldmerk, huisstijl enz.
•
Exposities rond 75 jaar Vrijheid.
•
Partnercontacten nationaal, euregionaal.
•
Projecten ontwikkeld en subsidies daarvoor aangevraagd.
•
Escaperoom: opzet geëvalueerd.
•
Verhoging entree.
•
Samenwerking met St. Beheer en werkgroep ‘Vrienden van het NOM.’
•
Vernieuwingsplan.
En toen was er CORONA! Dit had een enorme impact.
Er moest geanticipeerd worden op deze nieuwe werkelijkheid:
• Museum sluiten;
• Bestuursvergaderingen online;
• Overheidssteun aanvragen;
• Corona-coördinator aanstellen (Cecile Nijhoff);
• Online boekingssysteem realiseren;
• Museum open met coronamaatregelen;
• Communicatie in- en extern organiseren.
Achter de schermen is er hard gewerkt om te overleven, voort te gaan met de activiteiten die op het
programma staan en klaar te zijn voor de tijd na corona.
Allen die hierin een rol hebben gespeeld hartelijk dank voor de inzet.
Ook de succesvolle jacht op subsidies om te overleven en een doorstart te kunnen maken naar de
toekomst moet hierbij genoemd worden. Een speciale dank hiervoor aan Gerda Brethouwer
(directeur) en Ria Theissen (financieel ondersteuner).
Ook is er hard gewerkt aan de vernieuwingsplannen. Doordat het NOM behoort tot de kring van
SMH-musea, zijn er subsidies beschikbaar om plannen te realiseren. Er is door directeur Gerda
Brethouwer met ondersteuning van Thea Schipper (projectondersteuner Vernieuwing) is er veel werk
verzet. Op dit moment bevinden we ons qua vernieuwingsplannen in de oriëntatiefase, worden
haalbaarheidsonderzoeken gedaan en wordt een businessplan en bidboek gemaakt.
Ook op bestuurlijk niveau is er gewerkt aan verdere professionalisering om beter geëquipeerd te zijn
voor de toekomstige veranderingen. De nieuwe WBTR, GCC en Anbi vragen om aanpassingen/
versterking in de bestuurlijke organisatie.
De bezoekersaantallen zijn absoluut gemeten in de coronaperiode sterk achtergebleven. Toch is er
een lichtpunt! Uit de kwartaalcijfers, sinds het museum weer open is, zien we een sterke stijging!
Het was een moeilijke tijd, maar er is hard gewerkt om het Nationaal Onderduikmuseum niet
alleen overeind te houden, maar ook een basis te geven voor vernieuwing/groei.
5.

Inhoudelijk
jaarverslag en
highlights.

Directeur G. Brethouwer benoemt a.d.h.v. het uitgebreide Jaarverslag 2020, dat ter inzage ligt en
ook op de site van het NOM terug te vinden is, enkele gebeurtenissen en highlights uit dit jaar.
•
Groots zou het 75 jaar Vrijheid programma zijn, maar toen gooide covid19 roet in het eten.
•
Pas in 2021 konden de tentoonstellingen geleverd worden aan diverse gemeenten in
Achterhoek, Liemers en NRW.
•
Ondanks alle tegenslag zijn er allerlei projecten op poten gezet en uitgevoerd, zoals:
Project met Wageningen 4 en 5 mei en Omroep Gelderland;
“Zichtbaar” maken oorlogsslachtoffers op begraafplaatsen;
Livestreams vanuit samenwerking NOM en Koppelkerk;
Plaatjesverzameling en bijbehorend boek i.s.m. AH;
In ontvangst nemen van de bijbel van ds. Slomp;
Project ‘Vertel Vrijheid’ i.s.m. SMH en Duitse school voor v.o. uit Ahaus;
Realiseren audiotoursysteem;
Bijdrage aan fotoboek “2e WO in 100 foto’s. 2 Foto’s zijn erin geplaats vanuit NOM.
Dir. G. Brethouwer spreekt tot slot dank uit aan alle leden en vrijwilligers die in deze moeilijke tijd
een bijdrage hebben geleverd en de AM hebben gesteund.
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6.

Financieel
Jaarverslag 2020

Penningmeester W. Lensink licht financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 toe a.d.h.v. een
PP-presentatie. Eén aanwezige merkt op dat in het verslag St. Vrienden moet zijn Stichting
Beheer. De penningmeester geeft aan dat veel gelden “geparkeerd” zijn en nog moeten worden
uitgegeven. Verder zijn hierop geen vragen of op- en aanmerkingen van de leden.
Exemplaren van deze stukken liggen ter inzage, maar zijn ook terug te vinden op de site van
Nationaal Onderduikmuseum/ Vereniging Aaltense Musea. Leden hebben nog 2 weken tijd om te
reageren op dit stuk. Daarna zal het vastgesteld worden en is het bestuur daarbij decharge
verleend.

7.

Afscheid en
benoeming

Vz. G. v.d. Ploeg geeft aan welke veranderingen in het bestuur hebben plaatsgevonden in de
afgelopen 2 jaren. Dhr. T. Bussink heeft in september 2019 het bestuur verlaten. Met ingang van
juli 2021 jaar is Dhr. K. Schippers gestopt met zijn bestuurslidmaatschap. Zijn rol als secretaris is
overgenomen door dhr. J. Temming. Ook mevr. R. Theissen heeft haar bestuursfunctie neergelegd
en is daarna aangenomen als financieel ondersteuner in de organisatie. Mevr. M. Nijman heeft
haar lidmaatschap van het bestuur wederom verlengd. Ook Dhr. de Ploeg geeft aan zijn deelname
aan het bestuur te hebben verlengd tot mei 2022. Twee Nieuwe bestuursleden t.w. mevr. V. Winter
en dhr. L. Nijenhuis worden voor gedragen. De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen.
De vz. benadrukt dat het bestuur uitbreiding behoeft. Leden wordt verzocht om in eigen kring
kandidaat-bestuursleden voor te dragen.

8.

Rondvraag.

Mevr. A. te Gussinklo stelt de vraag hoe het bestuur van de Aaltense Musea om zal gaan met de
diverse corona-maatregelen. Het antwoord hierop is dat de regels die de overheid stelt leidend zijn.

9.

Pauze

Er wordt even tijd genomen voor een pauze met een drankje.

10. Vernieuwingsplannen Dir. G. Brethouwer licht aan de hand van een digitale presentatie de vernieuwingsplannen van het
Nationaal Onderduikmuseum toe.
Belangrijk is het om te beseffen voor welke waarden de Vereniging staat en wij met het museum
uitdragen. Discussie/debat horen hier nadrukkelijk bij: Dat hoort bij onze vrijheid.
Het Nationaal Onderduikmuseum heeft een statement te maken. Het moet “dé plek” zijn/worden
voor ontmoeting en leren. Een koppeling met het onderwijsthema ‘Burgerschap’ is belangrijk. Ook
op de groeiende vraag vanuit Duitsland wil het museum kunnen inspelen. Deze unieke plaats van
ontmoeting vraagt om vernieuwing en uitbreiding. Vandaar deze vernieuwingsplannen, die
gefaseerd zullen worden uitgevoerd.
A.d.h.v. een PP-presentatie toont dir. G. Brethouwer de plannen die bijval oogsten onder de
aanwezigen.
11. Einde vergadering

Vz. rondt af met een samenvatting van deze ledenvergadering en bedankt allen voor hun komst.
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