Jaarverslag 2019

Gelders Geologisch Museum
In Velp bevindt zich een klein, maar van binnen verrassend groot museum: het Gelders
Geologisch Museum. Op een klein stukje lopen vanaf de Hoofdstraat treed je binnen in
de wereld van mineralen, fossielen en gesteenten. Doelstelling van het Gelders
Geologisch Museum is het bewaren, onderhouden en tentoonstellen van de collectie
mineralen, gesteenten en fossielen voor een breed publiek.

Gelders Geologische Museum
Parkstraat 32
6881 JG Velp
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1. Bestuur
Het bestuur in deze verslagperiode was als volgt samengesteld:
Voorzitter
De heer R.B. v.d. Brul
De heer R.D. Crommelin
De heer C.G.H. Mak
De heer J.H.A. Rijnders

vacature
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

De functie van voorzitter bleef het gehele verslagjaar vacant. De taken die bij het
voorzitterschap behoren zijn door de overige bestuursleden waargenomen.

2. Museumzaken
2.1. Collectie en expositie
Het museum heeft een vaste collectie van mineralen, fossielen en gesteenten. Het streven
blijft er op gericht het niveau en de uitstraling van de totale collectie te vergroten.
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Enkele stukken die niet meer als collectiewaardig worden beschouwd of die onduidelijk zijn,
zijn opgeruimd. Aan de andere kant is de collectie ook dit jaar weer uitgebreid met enkele
mooie objecten.
In de linker Van Damzaal is een geheel nieuwe kastenwand gemaakt voor de grote stukken.
Deze mineralen hebben jaren open aan deze wand uitgestald gelegen, maar liggen nu net als
de overige objecten achter glas.
Dit voorjaar maakte de tijdelijke expositie Kristalvormen en Mineralen plaats voor de nieuwe
tijdelijke tentoonstelling met als thema Dalarnagesteenten. Dalarna is geologisch gezien een
bijzonder interessante provincie in midden Zweden, waar voor kenners en verzamelaars
interessante zwerfstenen vandaan komen.

2.2. Schenkingen
Het museum ontving dit verslagjaar weer diverse schenkingen. Een deel van het gekregen
materiaal heeft een meerwaarde voor de collectie, een deel bleek geschikt voor verkoop in
de museumwinkel en op de verkoopdag, en wat niet verkoopwaardig was, ging naar de
grabbelbak voor de kinderen. Na hun bezoek aan het museum mogen kinderen hier twee
stukken uitpakken. Dit blijkt altijd weer een grote aantrekkingskracht op de jongste bezoekers
te hebben.

2.3. Onderhoud pand
In dit verslagjaar zijn geen grote onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw geweest.

2.4. Georganiseerde activiteiten
In 2019 zijn in de schoolvakanties diverse kinderactiviteiten georganiseerd, zoals steentjes
kraken, goud pannen, fossieltjes zoeken en zandschilderen/muizen maken. Vooral het
steentjes kraken is erg populair.
Voor volwassenen zijn drie lezingen georganiseerd met als onderwerpen: Eifelmineralen,
Koper en Brexit 0.1. En er zijn twee geologische wandelingen gehouden: Stenen in de Stad
en de IJstijdenwandeling Herikhuizerveld. Zowel de lezingen als de wandelingen worden
gegeven door eigen vrijwilligers.
De opkomst was in alle gevallen goed.
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2.5. 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, wederom goed. Het verkoopassortiment was
afkomstig uit donaties en inkoop bij de groothandel, onder andere mineralen, knuffelstenen,
standaards, doosjes, posters.

2.6. 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 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.

3. Interne organisatie
Vrijwilligers
Het museum heeft geen betaalde krachten in dienst, maar is volledig aangewezen op de
inzet van vrijwilligers. Dit jaar werd een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomd, maar is ook
afscheid genomen van enkele vrijwilligers. Al met al blijft het aantal vrijwilligers rond de 30
schommelen. De vrijwilligers worden door middel van een wekelijkse nieuwsbrief
geïnformeerd over allerlei zaken binnen en buiten het museum.
De vrijwilligers van het museum hebben zichtbare taken, zoals de baliediensten, educatie en
presentaties. Maar er wordt ook veel achter de schermen gewerkt, zoals het organiseren van
tentoonstellingen, collectiebeheer, onderhoud, in- en verkoop voor de museumwinkel,
automatisering, administratieve taken en beleidsuitvoerende taken. Meerdere vrijwilligers
hebben meerdere taken.

Werkgroepen
Het museum kent twee werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur. Te weten de
Werkgroep Interne Organisatie en Exploitatie (kort de Matrixwerkgroep genoemd) en de
Werkgroep Educatie en PR.
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Matrixwerkgroep
De werkgroep heeft kort gezegd als taak: inventariseren, uitwerken en volgen hoe de
organisatie van het museum verbeterd kan worden en hoe er meer gestructureerd en
efficiënter gewerkt kan worden. In een systematische weergave, een matrix, is inzichtelijk
gemaakt wie wat doet, maar vooral waar het vrijwilligerstekort het meest nijpend is. Deze
matrix vormt de basis voor beheer en begeleiding van het vrijwilligerskorps.
Werving van nieuwe vrijwilligers bij o.a. natuureducatie-organisaties heeft helaas niet tot
aanmelding van nieuwe vrijwilligers geleid. Ook is het nog niet gelukt een nieuwe capabele
voorzitter binnen te halen. Het binnenhalen van meer vrijwilligers blijft een speerpunt.
In 2019 hebben we een aantal maanden een enquête onder de bezoekers gehouden. De
uitkomsten hieruit gaan worden gebruikt voor verbetering van het beleid.
Werkgroep Educatie en PR
De Werkgroep Educatie en PR heeft als taak de planning en uitvoering van educatie- en
overige activiteiten en het verzorgen van PR in de meest brede zin van het woord.
De werkgroep heeft afgelopen jaar mooie resultaten bereikt, waaronder:
- verbreding netwerk via Erfgoed Gelderland (o.a. ondertekening Convenant Verhaal van
Gelderland en deelname aan Netwerkoverleg Vrijwilligersmusea)
- subsidie Provincie
- actief adverteren/publiceren in de media
- actief aanwezig op social media (Facebook en Instagram)
- volgeboekte kinderactiviteiten, lezingen en wandelingen
- opzetten van scholenproject met het RIQQ
- de Vrienden van het Museum actief blijven informeren
- introductie Tapperuse
Vooral door intensief in te zetten op PR, zijn de activiteiten voor bezoekers veelal druk
bezocht geweest. Op de Grote Verkoopdag kwamen zelfs mensen uit het westen van het
land af, geprikkeld door de aankondigingen op de social en (digitale) media. Helaas is de
werkgroep niet overal aan toegekomen. Zo is sponsoring blijven liggen. Dit staat voor 2020
op de prioriteitenlijst.

4. Vrienden van het Museum
De Vrienden van het Museum krijgen jaarlijks een pas, waarmee zij gratis toegang tot het
museum hebben. Het thema van de Vriendenpas stond dit jaar in het teken van fossielen.
Het aantal Vrienden, donateurs, is in dit verslagjaar iets toegenomen.
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Behalve gratis toegang tot het museum mogen Vrienden gratis deelnemen aan activiteiten
van het museum. Het enthousiasme voor deelname aan onze activiteiten was dit jaar, mede
dankzij de speciale annonces die zij hierover ontvangen, bij de Vrienden groter dan
voorgaande jaren.
Het streven is om de Vrienden nog actiever te gaan informeren, bijvoorbeeld middels een
speciaal bulletin. Hopelijk kunnen we op die manier ook meer donateurs binnenhalen. Maar
het ontbreekt ons vooralsnog aan voldoende vrijwilligers om alle wensen, waaronder dit plan,
te kunnen uitvoeren. Maar dit plan blijft bestaan.

5. Bezoekersaantallen
In 2019 hebben we 2107 betalende bezoekers mogen ontvangen (1324 volwassenen en 783
kinderen). Mede dankzij publicaties in de (digitale) kranten, de social media en onze in 2018
vernieuwde website, is dit een toename van 18% ten opzichte van 2018. De maanden maart
en augustus springen eruit wat betreft de bezoekersaantallen.
Van de bezoekers kwam 67% binnen met een Museumkaart. Sinds augustus is ook mogelijk
om via Tapperuse de entree te betalen, maar hier is nauwelijks gebruik van gemaakt.
Het genoemde bezoekersaantal is exclusief de kinderfeestjes (in dit verslagjaar 13 feestjes
met in totaal 89 kinderen) en de kinderen die onze kinderactiviteiten hebben bezocht (103).
Ook hier geldt een toename ten opzichte van 2018. De bezoekers van de Grote Verkoopdag
(ca. 200) zijn evenmin meegenomen in de bezoekersaantallen.
Er is bezoek van drie schoolklassen geweest. Ook deze aantallen zijn niet meegenomen in de
reguliere bezoekersaantallen.

6. Financiën
Het museum ontvangt geen structurele subsidies. De inkomsten worden uitsluitend
gegenereerd uit de entreegelden en de winkelverkoop. Door een goed jaar heeft het museum
het verslagjaar 2019 met een positief saldo kunnen afsluiten. Voor de cijfers wordt verwezen
naar het financieel jaarverslag.

7. Subsidie Provincie Gelderland
Met behulp van subsidie van de Provincie Gelderland heeft het museum in 2019 een
luchtdrukbeitel en compressor kunnen aanschaffen. Deze worden gebruikt voor het preparen
van fossielen en voor het geven van presentaties. Voorheen werd dit handmatig gedaan. Met
behulp van deze apparatuur is preparatie minder zwaar, sneller en veiliger.
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Daarnaast kon de fossielenafdeling met de subsidie van de provincie worden voorzien van
een touchscreen, als ook konden twee zeer oude en langzame werkcomputers worden
vervangen.

8. Samenwerking RIQQ
In het kader van de educatie is het museum een samenwerkingsverband aangegaan met het
Cultuurbedrijf RIQQ van de gemeente Rheden. Het RIQQ heeft met Erfgoed Gelderland een
doorlopende leerlijn ontwikkeld voor basisscholen. Deze leerlijn is onderdeel van het project
Reizen in de Tijd van Erfgoed Gelderland.
Het museum heeft met het RIQQ een lespakket ontwikkeld voor de groepen 3/4 en de
groepen 6/7. De pilotles voor de groep 3/4 heeft in dit verslagjaar plaatsgevonden. Kinderen,
leerkrachten en organisatoren waren razend enthousiast. De bedoeling is dat veel scholen het
komend jaar een praktijkles gaan volgen in ons museum.

9. Tot slot
Het bestuur ziet terug op een goed jaar, zowel financieel als qua bezoekersaantallen. Ook in
de media werden we regelmatig genoemd. Onze financiële positie is redelijk gezond, maar
desondanks moeten we keuzes blijven maken in wat wij willen realiseren. Maar met de
subsidie van de Provincie Gelderland konden we enkele belangrijke zaken van ons
wensenlijstje wegstrepen.
Helaas blijft de personele bezetting een probleem, vooral de baliebezetting in de weekends. In
het komende jaar gaan we door met het werven van nieuwe vrijwilligers, dit mede met het oog
op de toenemende vraag naar educatieve en andere activiteiten.
We werken er naar toe dat het museum een betere uitstraling naar het publiek zal krijgen. In
plaats van de overmaat aan objecten zal meer aandacht gegeven worden aan informatie en
educatie.

Velp, april 2020
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