Jaarverslag Gelders Geologisch Museum 2018

Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 - 31 december 2018
Bestuur
Bij aanvang van de verslagperiode bestond het bestuur uit:
•
•
•
•
•

voorzitter: H.O. Beets
secretaris: R.B. v.d. Brul
penningmeester: R.D. Crommelin
lid: C.G.H. Mak
lid: J.H.A. Rijnders

Onno Beets is begin januari uit het bestuur gegaan. Het is niet gelukt de vacature van voorzitter in
te vullen.
Gebouw
In 2018 is het museum aan de binnenkant grotendeels van een nieuwe verflaag voorzien.
In de winkel zijn enkele nieuwe vitrines met verlichting geplaatst. Verder is in de winkel de
verlichting in de wandkasten vernieuwd, waardoor de mineralen nog beter uitkomen.
In maart was de periodieke controle van de brandmeldinstallatie door Huygen Brandbeveiliging
B.V. Naar aanleiding van opmerkingen is één brandmelder vrij gezet en is de plattegrond van het
gebouw aangepast. De installatie wordt nu maandelijks door twee daartoe bevoegde
medewerkers van het museum gecontroleerd. Vernieuwing van de telefoon- en
computerbekabeling staat gepland voor begin 2019.
De muren in de Van Damzaal moeten nodig worden opgeknapt, maar vergen een speciale
behandeling. Vanwege de hiermee gepaard gaande kosten was dit in 2018 niet haalbaar.
Op de wensenlijst staat verder aanpassing van het toilet, opdat het beter toegankelijk is voor
mindervalide bezoekers. Vooralsnog ontbreekt hiervoor de financiering.
Collectie en expositie
De vaste collectie heeft zich ook dit jaar uitgebreid, in de diepte en in de breedte. Het streven blijft
er op gericht het niveau en de uitstraling van de totale collectie te vergroten. Stukken die niet
meer als collectiewaardig worden beschouwd of die onduidelijk zijn, werden afgevoerd
overeenkomstig de normen van de museumvereniging.
De vaste Gelderland-tentoonstelling op de bovenverdieping is vernieuwd. In de Van Damzaal
beneden zijn twee muurvitrines blijvend ingericht met materiaal uit de Groeve Clara.

1

Op 2 juni 2018 werd de nieuwe tijdelijke thematentoonstelling, dit keer met als onderwerp
kristalvormen van mineralen, geopend door Hans Sanders, de voorzitter van de landelijke GEA.
Deze tentoonstelling duurt tot 27 januari 2019.
Op 17 november 2018 vond de officiële overdracht van de Ir. Vormer-collectie aan het GGM
plaats. Deze collectie omvat een partij Noordelijke zwerfstenen met bijbehorende slijpplaatjes en
een uitgebreide beschrijving.
Schenkingen en donaties
Het museum ontving weer diverse schenkingen, waarvan een deel een meerwaarde heeft voor de
collectie. De geschonken collecties bevatten ook dit jaar geschikt materiaal voor verkoop in de
winkel en voor de verkoopdag. Wat niet verkoopwaardig was, belandde in de grabbelbak voor de
kinderen.
Sponsoring
In 2018 hebben het bedrijf Welgraven Bennekom en Albert Heijn Bennekom een invalideoprijplaat voor de ingang aan het museum geschonken.
De firma De Wolff Zonweringen BV uit Arnhem is het museum tegemoet gekomen middels een
korting op hun factuur voor reparatie van een rolluik.
Donateurs
Elf donateurs - Vrienden van het Museum - uit 2017 zijn in 2018 gebleven. Drie zijn er afgehaakt.
In 2018 hebben zich wel weer vijf nieuwe donateurs aangemeld. Op de Grote Verkoopdag in
oktober hebben zich bovendien twee nieuwe donateurs gemeld voor 2019.
Het thema op de Vriendenpas was dit jaar gesteente.
De Vrienden ontvangen een uitnodiging voor de bijzondere activiteiten in het museum. Ook
worden zij op de Grote Verkoopdag in de gelegenheid gesteld om, een uur voordat de overige
bezoekers komen, rond te kijken en iets te kopen.
Vrienden krijgen bovendien korting in de winkel, waar ook dit jaar weer gebruik van is gemaakt.
Bezoekersaantallen
In 2018 waren er 1795 bezoekers:
•
•
•
•

798 volwassenen met MJK
310 volwassenen betaald
407 kinderen MJK
280 kinderen betaald

Dit aantal is exclusief 43 kinderen van de kinderfeestjes en de circa 200 bezoekers op de Grote
Verkoopdag. Het totaal aantal bezoekers in 2018 komt daarmee boven de 2000 uit.
In de bezoekersaantallen zijn ook de bezoekers met een Gelrepas en de kinderen met een
Jeugdpaspoort opgenomen.
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Museumwinkel
De museumwinkel is naast de entreegelden onmisbaar voor de exploitatie van het museum.
De belangstelling in het verslagjaar was, mede dankzij de zeer redelijke prijzen en de wekelijkse
aanvulling van het assortiment, goed. Het verkoopassortiment was afkomstig uit donaties en
inkoop bij de groothandel, onder andere mineralen, knuffelstenen, standaards, doosjes, posters.
Activiteiten
In 2018 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
•
•
•
•
•

vakantie-activiteiten: zandschilderen, steentjes kraken (2x), fossieltjes zoeken (2x)
lezingen en cursussen: lezingen mineralen, gesteentecursus (vier zaterdagen),
workshop microfotografie
externe activiteiten: stand bij aftrap Jeugdland in Gelredome
en infostand met goud pannen bij Volop Velp
steentje slijpen: totaal 188 kinderen
Grote Verkoopdag: circa 200 bezoekers

Ontvangst groepen:
•
•
•
•
•
•

Geo Kring Den Bosch
enkele particuliere groepen
Bijzondere activiteiten dit jaar waren:
opening Mineralententoonstelling
overdracht Ir. Vormer-collectie
vrijwilligersuitje naar Min40Celsius

Een voor publiek geplande geo-wandeling is wegens onvoldoende animo niet doorgegaan.
Educatie
Scholen: het aantal schoolbezoeken is in 2018 helaas wat teruggelopen. Er zijn 3 scholen geweest
en 1 BSO. Voor scholen is een apart lesprogramma ontwikkeld met een lezing en speurtochten in
het museum. Daarnaast bezocht in één van de schoolvakanties 1 BSO het museum zonder
vooraanmelding. Ter plekke is een programmaatje voor deze kinderen bedacht.
Kinderfeestjes: ook waren er minder kinderfeestjes, namelijk 5 met totaal 43 kinderen. Het
programma bestaat doorgaans uit een korte uitleg en rondleiding over een thema, een
eenvoudige speurtocht en het slijpen van een steentje. Er is natuurlijk ook gelegenheid tot vrij
rondkijken.
Spreekbeurtdozen: 6 keer is een spreekbeurtdoos gehuurd.
Samenwerking RIQQ
In het kader van de educatie is het museum een samenwerkingsverband aangegaan met het
Cultuurbedrijf RIQQ van de gemeente Rheden. Het betreft het project voor erfgoededucatie voor
alle basisschoolleerlingen in de gemeente Rheden en de gemeente Rozendaal. Het RIQQ wil samen
3

met de basisscholen en erfgoedaanbieders - waaronder het Gelders Geologisch Museum - in beide
gemeenten een doorlopende leerlijn erfgoededucatie ontwikkelen. Dit project is onderdeel van
het project Reizen in de Tijd van Erfgoed Gelderland.

Het RIQQ wil in 2019 starten met dit project voor de basisscholen. Voor dit project ontwikkelt het
GGM een speciaal lesprogramma en de verwachting is dat hierdoor meer schoolklassen het
museum zullen bezoeken.
Subsidie Provincie Gelderland
Met behulp van subsidie van de Provincie Gelderland heeft het museum in 2018 een nieuwe
website kunnen laten maken en twee nieuwe beeldschermen voor de mineralenafdeling kunnen
aanschaffen, waarop meerdere educatieve presentaties getoond worden.
Ook beschikt de gesteente-afdeling dankzij deze subsidie nu over een touchscreen. Dit stelt
bezoekers in de gelegenheid interactief bezig te zijn, waardoor het onderwerp gesteente meer
gaat spreken.
PR
Mede dankzij de komst van een nieuwe vrijwilligster die zich vooral met de publiciteit bezighoudt,
is het museum in 2018 regelmatig in de media - de papieren weekbladen en de digitale plaatselijke
kranten - genoemd geweest.
In juli was het museum met twee vrijwilligers met een informatiestand aanwezig bij de aftrap van
Jeugdland in het Gelredome.
Om onze bekendheid bij de gemeente Rheden te vergroten heeft het museum het College van
B&W uitgenodigd voor een bezoek aan het museum. Twee wethouders en een beleidsmedewerkster hebben in augustus aan deze uitnodiging gehoor gegeven.
In september stond het GGM met een infostand op het evenement Volop Velp. Vier vrijwilligers
lieten het publiek zien wat er zoal in ons museum te zien is. Kinderen konden goud pannen.
De website van het museum is volledig hernieuwd. De nieuwe website is op 27 december in de
lucht gegaan.
Vergroting van de bekendheid van het museum blijft een speerpunt in 2019.
Bibliotheek
Naast onze eigen bibliotheek is ook de bibliotheek van de Nederlandse Geologische Vereniging in
het Gelders Geologisch Museum ondergebracht. Met enige regelmaat worden boeken uitgeleend,
maar het aantal uitleningen blijft toch enigszins beperkt. De uitleningen worden over het
algemeen gerealiseerd op de contactdagen van de NGV in Utrecht.
Ook dit jaar was de bibliotheekmedewerker van het museum op alle NGV-themadagen met een
collectie uit de NGV-bibliotheek aanwezig.
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Interne organisatie van het museum
Vrijwilligers
Het museum is volledig aangewezen op vrijwilligers. Dit jaar is afscheid genomen van enkele
vrijwilligers; daarnaast werd een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomd.
In mei heeft een scholier zijn snuffelstage in het museum gelopen.
In juli/augustus heeft een student van de HAN voor zijn studie meegewerkt aan vernieuwing van
onze vaste Gelderland-tentoonstelling.
Twee andere studenten, eveneens van de HAN, hebben een onderzoek verricht naar de drijfveer
van de bezoekers om ons museum te bezoeken. Onderliggende doelstelling van dit onderzoek is
zowel de bezoekersaantallen als het aantal vrijwilligers vergroten. De uitkomst en adviezen
worden in 2019 verwacht.
AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europa van toepassing.
Het GGM heeft een privacy statement opgesteld en de noodzakelijke maatregelen genomen
teneinde de persoonsgegevens van de vrijwilligers, de donateurs en overige van toepassing zijnde
contacten voldoende te beschermen.
Bedrijfsvoering
In 2018 zijn twee werkgroepen in het leven geroepen, te weten de Werkgroep Interne Organisatie
en Exploitatie en de Werkgroep Educatie en PR. Doelstelling is om meer structuur in de
bedrijfsvoering van het museum te verkrijgen, meer bekendheid en daardoor meer bezoekers te
genereren, uitbreiding van het vrijwilligerscorps en vergroting van de inkomsten.
Tot slot
Het jaar overziend zijn we als museum redelijk tevreden. We hebben meer bezoekers mogen
ontvangen dan in het voorgaande jaar en het museum is door meer instanties gevonden en
uitgenodigd tot medewerking. Ook in de media zijn we regelmatig genoemd.
In het verslagjaar zijn zeker een aantal zaken gerealiseerd, maar uiteraard zijn ook zaken blijven
liggen. Belangrijke reden hiervoor is dat we, alhoewel de financiële positie redelijk gezond is,
vanwege toenemende kosten helaas genoodzaakt zijn de financiën streng te bewaken. Daarom
moeten we keuzes blijven maken in wat wij willen realiseren. De aanschaf van meer beeldschermen en een touchscreen voor in het museum stond bijvoorbeeld al lang op de verlanglijst.
Dit jaar konden we deze met de van de Provincie Gelderland verkregen subsidie eindelijk
aanschaffen.
Helaas blijft de personele bezetting een probleem, vooral wat betreft de baliebezetting in de
weekends. In het komende jaar zal dan ook worden getracht het aantal vrijwilligers uit te breiden,
dit mede met het oog op de toenemende vraag naar educatieve en andere activiteiten.
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Verder zal komend jaar in het teken staan van het verwerven van sponsors en subsidie. Andere
speerpunten zijn verbetering van het elektriciteitsnet, het digitaliseren en fotograferen van de
collectie, en het meer aan de moderne tijd aanpassen van de vaste exposities.

Velp, januari 2019
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