Jaarverslag 2020

Gelders Geologisch Museum
Het Gelders Geologisch Museum bevindt zich op een klein stukje lopen vanaf de
Hoofdstraat. Daar 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. Vooraf
2020 was een bijzonder jaar. We begonnen veelbelovend met zeer goede bezoekersaantallen
in de eerste twee maanden, meerdere educatieve activiteiten op stapel en als kers op de taart:
de viering van ons 25-jarig bestaan in augustus. De voorbereidingen om dit in augustus en
september met bezoekers te vieren waren al in volle gang. En toen was daar het coronavirus
en zaten we middenin een slechte film. We moesten het museum tot vier maal toe sluiten. De
viering van ons jubileum kon niet doorgaan, maar ook werden de vakantie-kinderactiviteiten,
scholenbezoek, de Grote Verkoopdag en overige publieksactiviteiten afgelast en konden we
na een verplichte sluiting binnen de strenge richtlijnen slechts een beperkt aantal bezoekers
ontvangen.
Desondanks zijn we het jaar redelijk goed doorgekomen. Weliswaar zijn enkele vrijwilligers
vanwege het gezondheidsrisico tijdelijk afgehaakt, maar het merendeel van onze vrijwilligers
heeft ook in het afgelopen jaar klaar gestaan. Onze dank gaat dan ook uit naar onze
vrijwilligers, wan hun inzet is onontbeerlijk.

Het bestuur van de Stichting Gelders Geologisch Museum
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2. Bestuur
Het bestuur onderging in maart meerdere wijzigingen. Per 1 maart legde de heer Van de Brul
zijn functie als secretaris neer en ging verder als bestuurslid. Mevrouw M.J. van Dijk trad als
secretaris toe tot het bestuur. De heer Mak werd per 1 maart officieel plv. voorzitter. In de
praktijk trad hij al als zodanig op. De heer Rijnders besloot om per 5 maart om
gezondheidsredenen te stoppen met de bestuurstaken.

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. 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.
De tijdelijke expositie over Dalarnagesteenten maakte per 2 januari plaats voor een nieuwe
thema-expositie over Agaten. De expositie is samengesteld door Kees Mak en Cees Hüsken
en laat zien hoe gedifferentieerd agaten zijn.

2.2. Schenkingen
Het museum ontving dit verslagjaar weer diverse schenkingen. Een klein deel van het
gekregen materiaal heeft een meerwaarde voor de collectie. Wat geschikt is voor de verkoop
kreeg een plekje in de museumwinkel of werd apart gelegd voor de jaarlijkse grote
verkoopdag, die vanwege de coronamaatregelen in 2020 niet kon doorgaan. Het museum
besteedt altijd veel aandacht aan kinderen. Daarom zijn de niet verkoopwaardige stukken uit
de schenkingen naar de grabbelbak gegaan, waar de kinderen na hun bezoek aan het
museum twee stukken uit kunnen kiezen. Dit blijkt altijd weer een grote aantrekkingskracht
op de jongste bezoekers te hebben.
Eén schenking, een uitgebreide zandcollectie van 1000 flesjes met en een atlas waarin de
vindplaatsen zijn aangetekend, is na de ontvangst integraal in de museumexpositie
opgenomen.

2.3. Onderhoud
In dit verslagjaar zijn de onderhoudswerkzaamheden aan en in het pand beperkt gebleven
tot klein onderhoud en de noodzakelijke brandbeveiligingscontroles.
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Het meubilair heeft in december een make-over gehad met enorm veel dank aan het
Donders Centre for Cognition van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud
Universiteit te Nijmegen. Het oude kantoormeubilair ging daar de deur uit en een deel
daarvan bij ons de deur in. Voor ons museum was dit een fantastische upgrade van het
meubilair.

2.4. Activiteiten
De coronapandemie heeft in 2020 ook voor het museum veel roet in het eten gegooid.
Helaas konden de gebruikelijke vakantie-activiteiten voor de kinderen niet doorgaan. Ook
konden er geen lezingen, begeleide wandelingen of workshops voor volwassenen worden
georganiseerd, gingen de geplande jubileumactiviteiten niet door en was er geen Grote
Verkoopdag.

2.5. Museumwinkel
De museumwinkel is naast de entreegelden onmisbaar voor de exploitatie van het museum.
Het verkoopassortiment is afkomstig uit donaties en inkoop bij de groothandel, onder andere
mineralen, knuffelstenen, standaards, doosjes, posters.
We begonnen dit verslagjaar veelbelovend. Vooral februari was een goede maand. Maar dit
goede begin stopte abrupt op 12 maart. De musea moesten dicht vanwege de coronapandemie, waardoor we veel inkomsten zijn misgelopen. Weliswaar mochten we per 2 juni
weer open. Maar omdat we maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk mochten toelaten en
men (in het begin) ook nog vooraf moest reserveren, hebben we dit verslagjaar helaas niet
gedraaid zoals andere jaren.

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. De uitleningen worden over het algemeen gerealiseerd op de
contactdagen van de NGV in Utrecht. Echter vanwege corona zijn dit verslagjaar geen NGVthemadagen georganiseerd en daarmee ook aanzienlijk minder boeken uitgeleend.

3. Interne organisatie
Vrijwilligers
Het museum heeft geen betaalde krachten in dienst, maar is volledig aangewezen op de
inzet van vrijwilligers. Dit jaar konden we twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Geen van
de bestaande vrijwilligers is vertrokken. Helaas is wel één vrijwilliger overleden.
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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 heeft 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.
De Matrixwerkgroep 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. De werkgroep is in dit verslagjaar slechts één keer bijeen
geweest. Vanwege ziekte van diverse werkgroepleden en door de coronabeperkingen zijn de
werkzaamheden van deze werkgroep opgeschort.
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. Ondanks
de coronamaatregelen heeft de werkgroep dit jaar geregeld overlegd en zaken geregeld.
Normaal zetten we intensief in op PR, maar dit jaar konden geen activiteiten voor bezoekers
en kinderen plaatsvinden. Ook de Grote Verkoopdag, altijd zeer druk bezocht, ging niet door.
Wel zijn we actief gebleven op de sociale media. Sponsoring en het aantrekking van nieuwe
vrijwilligers blijven als speerpunten staan. Door de coronamaatregelen is hier niet actief mee
kunnen beginnen.

4. Vrienden van het Museum
De Vrienden van het Museum krijgen jaarlijks een pas, waarmee zij gratis toegang tot het
museum hebben. Behalve gratis toegang tot het museum mogen Vrienden gratis deelnemen
aan activiteiten van het museum en zij krijgen korting in de museumwinkel. Het aantal
Vrienden, donateurs, is in dit verslagjaar helaas niet gegroeid maar blijven steken op slechts
elf.
Het streven blijft om de Vrienden 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 al onze wensen, waaronder dit
plan, te kunnen uitvoeren.
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5. Bezoekersaantallen
We begonnen 2020 hoopgevend. Vooral in februari ontvingen we veel bezoekers en er
stonden voor dit jaar veel activiteiten op stapel. Maar het jaar liep vervolgens heel anders.
Op 13 maart gingen we verplicht dicht en pas op 3 juni konden we de deuren weer voor onze
bezoekers openen. Zij het aanvankelijk slechts 3 dagen per week. Meer was niet haalbaar
vanwege een beperkte baliebezetting. 3 dagen werd per 14 juli weer 4 dagen.
Omdat we maar een beperkt aantal bezoekers mochten toelaten en aanvankelijk alleen met
reservering zijn de bezoekersaantallen in dit verslagjaar helaas fors gedaald. Daar kwam bij
dat we zowel in oktober als in november het museum preventief een week gesloten hebben
en vanaf 15 december wederom verplicht dicht zijn.
Totaal hebben we 1780 betalende bezoekers mogen ontvangen (exact 1000 volwassenen
en 670 kinderen) tegen 2107 in 2019 (1324 volwassenen en 783 kinderen). Er waren 14
bezoekers met een Gelrepas en 18 bezoekertjes met een Jeugdlandpas. Deze 32 bezoekers
zijn al meegenomen in de genoemde 1780. Van de bezoekers kwam 55% binnen met een
Museumkaart. 275 kinderen hebben een steentje geslepen.
Het genoemde bezoekersaantal is exclusief de kinderfeestjes. Dat waren er dit verslagjaar
toch nog 7, maar met beperkte aantallen. Totaal 38 kinderen (in 2019 13 feestjes met in totaal
89 kinderen.

6. Financiën
Het museum ontvangt geen structurele subsidies. De inkomsten worden uitsluitend
gegenereerd uit de entreegelden en de winkelverkoop. Vanwege de coronamaatregelen heeft
het museum in 2020 ingeleverd op de reserves. Voor de cijfers wordt verwezen naar het
financieel jaarverslag.

7. Subsidie Provincie Gelderland
Ook in 2020 heeft het museum weer een subsidie van de Provincie Gelderland ontvangen.
Hiermee heeft het museum een professionele slijpmachine kunnen aanschaffen. Ook beschikt
het museum nu over een mooie beachflag als uithangbord voor het museum. En we hebben
een nieuwe folder met een geheel nieuw ontwerp kunnen laten drukken.

8. Schooleducatie
Dit jaar zou het museum onder meer gastlessen op scholen in de provincie organiseren. In
januari zijn in dat kader drie gastlessen gegeven, in Kesteren en in Ede. Corona, daar is ie
weer, maakte meer gastlessen onmogelijk.
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Samenwerking met het RIQQ
In het kader van de educatie is het museum in 2019 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 vond in 2019 plaats. Op 6 februari van het
verslagjaar was de pilotles voor groep 6/7. Wederom waren zowel de kinderen als de
leerkrachten en organisatoren (en onze medewerkers) razend enthousiast. In maart zou de
inschrijving voor de scholen online gaan. Maar corona kwam en het gehele project is door het
RIQQ on hold gezet. Na de zomer werd weliswaar geïnformeerd in hoeverre ons museum
eventueel met het project zou kunnen starten. Maar dergelijke grote groepen, die ook intensief
begeleid moeten worden, kunnen wij zolang de coronamaatregelen van kracht zijn niet
ontvangen,

9. Tot slot
Het bestuur ziet terug op een raar jaar. Door corona moesten we alle plannen in de ijskast
zetten, waar ze nog steeds staan.
Positief was dat we met de subsidie van de Provincie Gelderland weer enkele belangrijke
zaken van ons wensenlijstje konden wegstrepen.
De personele bezetting was dit jaar zo mogelijk een nog groter probleem dan daarvoor.
Temeer omdat diverse baliemedewerkers vanwege corona niet inzetbaar waren, konden we
zelfs in de maanden dat we bezoekers mochten ontvangen niet op alle gebruikelijke
openingsdagen open.
Laten we hopen dat corona nu binnen afzienbare tijd beheersbaar wordt en we onze
bezoekers weer op de normale wijze kunnen ontvangen, weer kinder- en schoolactiviteiten
kunnen organiseren alsook activiteiten voor volwassenen. Maar ook actief kunnen bezig gaan
met andere zaken, zoal het werven van nieuwe vrijwilligers en sponsoring.

Velp, mei 2021
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