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Hoewel een voorwoord anders doet vermoeden, schrijf je het meestal achteraf. En als je dan 
zo ‘achterom’ kijkt zie je wat voor een meters je samen hebt gemaakt.  Met onze onbetaalbare 
vrijwilligers is er weer een heleboel werk verzet.  Er waren afgelopen jaar ook spannende momenten. 
Zo hing het voortbestaan van de Kunstuitleen aan een zijden draad toen een grote klant zijn contract 
besloot op te zeggen. Echter, onze vrijwilligers zijn niet voor één gat te vangen en hebben de 
schouders er meer dan onder gezet. Met resultaat. De kunstuitleen is actiever, zichtbaarder en draait 
op volle toeren.  Verderop leest u meer.

Afgelopen jaar mochten we wederom meer bezoekers verwelkomen. De tentoonstellingen, de 
Doetinchemse Fietsdagen, onze diverse publieksactiviteiten zorgden voor een totaal aantal 
bezoekers van 12.244 ten opzichte van 10.594 vorig jaar. Een belangrijke bijdrage aan dit 
prachtige bezoekersaantal leverde Piet Oudolf. Tot uit Japan kwamen ze naar het museum om zijn 
tentoonstelling te bekijken. Prompt besloot onze majesteit tot ook zo’n tuin bij Paleis Huis ten Bosch. 
Zou onze Piet Oudolf expo hiertoe hebben bijgedragen? Groot dromen mag, toch?

Naast de Oudolf-tentoonstelling was ook de Doetinchem Design Expo een groot succes. Het jaar 
werd afgesloten met de tentoonstelling Onbetaalbaar over vrijwilligers in Doetinchem. Prachtig 
in beeld gebracht door fotograaf Jantine Messing. Een tentoonstelling die bijzonder goed werd 
ontvangen in het sociale domein en eens te meer liet zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de 
samenleving. Bij deze tentoonstelling werd een boek uitgebracht met dezelfde titel, waarvan binnen 
twee maanden bijna 400 exemplaren over de toonbank gingen.

Onze activiteiten passeren in dit jaarverslag nog eens de revue.
In 2016 presenteerde het museum ook zijn Beleidsplan 2017-2020. Hierin heeft het museum zijn 
plannen en visie voor de toekomst opgenomen. U kunt het gehele beleidsplan lezen op onze 
website. We gaan ons niet vervelen de komende jaren. We blijven ons inspannen om te verbeteren,  
te verfraaien en te verfrissen. Op deze plaats wil ik alle onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet, 
betrokkenheid en enthousiasme. Jullie zijn in een woord: onbetaalbaar!

Maaike Kool

VOORWOORD
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Het jaar 2016 stond bol van de activiteiten. 
Niet alleen in het museum, maar ook bij de 
Kunstuitleen en de VVV was van alles te doen. 
Naast de vaste collectie waren er in het museum 
een  zestal wisseltentoonstellingen. Na de zeer 
succesvolle tentoonstelling Ajuu de Mazzel  
kwam er uit Hummelo nog een zwaargewicht 
naar het Stadsmuseum; Piet Oudolf. Dat 
Oudolf tot een van de grootste groenmeesters 
ter wereld behoort, hebben we geweten. Van 
heinde en verre kwamen de bezoekers, tot aan 
Japan toe!  Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra 
verzorgden destijds de druk bezochte opening. 
Niet alleen Oudolf wist de bezoekers, 2738 in 
totaal,  naar het Stadsmuseum te trekken.  De 
tweede editie van de Doetinchem Design Expo 
was met ruim 1300 bezoekers goed bezocht. 
Het jaar werd afgesloten met een heel bijzondere 
tentoonstelling over de talloze vrijwilligers die 
Doetinchem rijk is. Fotograaf Jantine Messing 
maakte met haar fototentoonstelling en 
gelijknamige boek Onbetaalbaar grote indruk 
op menig bezoeker. Ook in het sociale domein 
werd deze tentoonstelling hoog gewaardeerd. In 
2016 verzorgde de VVV Doetinchem de eerste 
editie van de Doetinchemse Fietsdagen, met 
bijna 1200 bezoekers een daverend succes. 
In 2016 was de VVV in het hoogseizoen ook 
op zaterdagmiddag geopend. Naast deze 
activiteiten ontplooide de Kunstuitleen ook 
diverse activiteiten. Menig kunstenaar was in het 
museum te gast. Zo konden bezoekers een ets 
maken onder begeleiding van Tim Hinterding, 
schilderde Slavica Sekuloski portretten 
van bezoekers en gunde Sonja Brussen 
belangstellenden een kijkje in de wereld van een 
plein air-schilder.

Tentoonstellingen

In 2016 hebben de volgende 
wisseltentoonstellingen plaats-
gevonden:

10-11-2015 t/m 17-01 2016: 
Ajuu de Mazzel. 40 Jaar Normaal. 
In 2015 vierde de Achterhoekse band zijn 
veertig jarig bestaan en kondigde daarmee 
tevens zijn afscheid aan. Reden genoeg voor 
het Stadsmuseum deze band te eren met een 
tentoonstelling waarin een unieke collectie 
objecten werd samengebracht.

23-01-2016 t/m 13-03-2016: 
Doetinchem Design Expo. 
In samenwerking met  kunstenaarsnetwerk 
het WEB te Doetinchem heeft in 2016 de 
tweede editie van de Doetinchem Design Expo 
plaatsgevonden.  Een commissie vanuit Het 
WEB en het Stadsmuseum heeft in 2016 de 
eindexamenexposities van de ArtEZ Arnhem  
en de Design Academy in Eindhoven bezocht 
en voor deze editie een negental  interessante 
jonge kunstenaars/designers uitgenodigd. Waar 
de eerste editie goed was voor 500 bezoekers 
groeide de tweede editie in bezoekersaantal en 
trok 1300 belangstellenden.

18-03-2016 t/m 22-05-2016: 
Op stap met Klaartje en Kees. 
De educatieve tentoonstelling dit jaar liet 
leerlingen uit het basisonderwijs kennis maken 
met het leven van de inwoners van Doetinchem 
in 1920. Aan de hand van Klaartje en haar 
broer Kees ontdekken de leerlingen middels 
verschillende opdrachten hoe het leven van 
volwassenen én kinderen er in het Doetinchem 
van 1920 uitzag.

ACTIVITEITEN 2016
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28-05-2016 t/m 21-06-2016: 
3 x 1. 
Jaarlijks terugkerende tentoonstelling met 
eindexamenwerk van leerlingen van de drie 
Doetinchemse middelbare scholen: Ulenhof 
College, Ludger College en Rietveld Lyceum.

25-01-2016 t/ m 29-10-2016: 
Piet Oudolf.
Overzichtstentoonstelling over het werk van 
Piet Oudolf. In de tentoonstelling waren diverse 
originele ontwerptekeningen te zien alsmede 
grote foto’s van het uiteindelijke resultaat. 
Eveneens toonde het museum een selectie van 
Oudolfs verzameling Vinyl Toys. Als sluitstuk 
van de tentoonstelling konden de bezoekers 

zich onderdompelen in de door hem ontworpen 
tuinen middels een videopresentatie met 
levensgrote foto’s.

6-11-2016 t/m 29-01-2016: 
Onbetaalbaar. Vrijwilligers in Doetinchem. 
Begin 2016 klopte Jantine Messing bij 
het Stadsmuseum aan met het idee een 
fototentoonstelling te maken over vrijwilligers en 
vrijwilligerswerk in Doetinchem.  Eind 2016 werd 
onder grote belangstelling de tentoonstelling 
Onbetaalbaar geopend in Het Borghuis. In 
de tentoonstelling en bijbehorende boek zijn 
zowel portretfoto’s als actiefoto’s van talloze 
Doetinchemse vrijwilligers opgenomen. Messing 
fotografeerde deze vrijwilligers op meer dan 35 
locaties in Doetinchem.

Stadsmuseum Doetinchem
Tentoonstelling: 25 juni t/m 29 oktober 2016
Openingstijden:  di t/m za van 10 -17 uur en zo van 13 -17 uur.
Burgemeester van Nispenstraat 2 Doetinchem | www.stadsmuseumdoetinchem.nl

ACTIVITEITEN 2016
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ACTIVITEITEN 2016

KinderStadsmuseum

Regelmatig mogen in het KinderStadsmuseum 
gedurende een aantal weken kinderen hun 
verzameling laten zien. Steeds vaker toont het 
KinderStadsmuseum ook verzamelingen van 
volwassenen vóór kinderen.  Dit jaar waren 
er diverse verzamelingen te zien van zowel 
kinderen als volwassenen.

10-11-2015 t/m 17-01-2016: 
Het KinderStadsmuseum toonde een aantal 
objecten uit de Normaal-tentoonstelling, 
waaronder schilderijtjes van de kleinkinderen van 
Bennie Jolink.
Van half januari tot half maart werd het 
kindermuseum bevolkt door miniatuur figuurtjes 
afkomstig vanuit de hele wereld. Deze collectie 
werd beschikbaar gesteld door Rosemarijn 
Keller.

Van  half maart t/m juni was er een grote 
verzameling beschilderde eieren alsook 
beschilderde eierdopjes te zien, bijeengebracht 
door Hanneke Zetsma.

Van Juni t/m september was de Kleine Wereld 
van Doortje Kuiper te bewonderen. Diverse 
poppenhuizen vonden hun weg naar het 
kindermuseum.

Van september tot en met januari 2017 was het 
de beurt aan Joris Bol. Samen met zijn broertje 
en zusje verzamelt Joris allerhande stenen.  De 
meest bijzondere stenen uit de collectie kregen 
een plekje in het KinderStadsmuseum.

Educatie

Het Stadsmuseum krijgt op jaarbasis zo’n 
1000  kinderen en jongeren over de vloer. 
De basisscholen komen speciaal voor de 
educatieve tentoonstelling van dat moment en in 
de zomermaanden weten enkele BSO’s ons ook 
te vinden. Verder zien we regelmatig individuele 
leerlingen het museum bezoeken in het kader 
van een schoollopdracht. In het voortgezet 
onderwijs zijn het met name de CKV-klassen 
(culturele en kunstzinnige vorming) die de 
Doetinchem Design-tentoonstelling bezoeken. 
Ook het AOC bezoekt deze tentoonstelling 
met een groep leerlingen en laat een van de 
designers een workshop voor de leerlingen 
verzorgen. Dit jaar was dat Joost Seegers van de 
ArtEZ in Arnhem.

Het Stadsmuseum probeert ook zoveel mogelijk 
mee te werken aan stages en stageopdrachten. 

Publieksactiviteiten in 2016
 
Rondom tentoonstellingen probeert het museum  
altijd een interessante randprogrammering aan 
te bieden met diverse publieksactiviteiten in 
de vorm van lezingen, workshops en speciale 
rondleidingen. Doorgaans betreft het hier 
activiteiten voor volwassenen. 

Op 13 februari deed het Stadsmuseum mee 
aan de avond van Guilty Pleasures. Hiervoor 
had het Stadsmuseum een tweetal designers 
vertegenwoordigd in de Doetinchem Design-
tentoonstelling uitgenodigd. Bastiaan Buijs 
vertelde over zijn niet alledaagse, esthetisch 
vormgegevens seksspeeltjes en Roos 
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Veenendaal trakteerde de bezoekers op 
lustopwekkende hapjes. Voor deze gelegenheid 
werkte het Stadsmuseum samen met Villa 
Ruimzicht die de overige hapjes en drankjes 
verzorgde.
Guilty Pleasures was goed voor bijna 400 
bezoekers. 

Op 17 februari organiseerde het Stadsmuseum 
in het kader van de Doetinchem Design Expo 
in samenwerking met Design Cafe Achterhoek 
een interactieve designtour in het museum. Een 
viertal exposanten werd uitgenodigd in gesprek 
te gaan met geïnteresseerden over hun visie en 
werk.

Op 20 februari deed het museum mee aan 
de Gelredag. De zogenaamde Gelre dagen 
worden georganiseerd door Omroep Gelderland 
en Erfgoed Gelderland en maken deel uit 
van het televisieprogramma Een wagen vol 
verhalen. Het museum was samen met andere 
erfgoedinstellingen, waaronder Kasteel De 
Kelder, in de ochtend gratis te bezoeken.
Ter gelegenheid van zijn boek en expositie 

Scotland: A Landscape Photographer’s Journey 
gaf Marc Hermans op 20 maart een lezing over 
zijn fotoreis van drie maanden door Schotland 
om zijn eerste boek te maken. In zijn verhaal 
ging Hermans in op de geschiedenis van de 
landschapsfotografie, stond hij stil bij werk 
van illustere voorgangers die hem geïnspireerd 
hebben, en vertelde hij over zijn eigen visie.

In het kader van de Piet Oudolf-tentoonstelling 
verzorgde kunsthistorica Maria Driessen een 
lezing met de titel Tuinen met en zonder lijst. 
Onder grote belangstelling ging ze in op de 
weergave van tuinen in de schilderkunst.
Als afsluiting van de Piet Oudolf-tentoonstelling 
werd op zondag 30 oktober de documentaire 
Paradijs binnen handbereik van Barbara den Uyl 
vertoond.
Tijdens het evenement Helden om de Hoek 
op 12 december werd de tentoonstelling 
Onbetaalbaar in digitale vorm verplaatst naar 
Amphion.  In de foyer van de schouwburg was 
een selectie van de foto’s van Jantine Messing 
groot geprojecteerd op de muur te zien. Hierdoor 
kwamen nog meer vrijwilligers, ook van buiten 
Doetinchem, in aanraking met de tentoonstelling.

ACTIVITEITEN 2016

Exposanten in gesprek met bezoekers 
over hun visie en hun werk.
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Landelijke activiteiten

In 2016 heeft het Stadsmuseum deelgenomen 
aan diverse landelijke activiteiten zoals het Mu-
seum Weekend, Open Monumentendag en de 
Gelderse Museumdag. Deze landelijke activitei-
ten zijn erop gericht extra aandacht te genereren 
voor kunst, erfgoed en cultuur.

Het landelijke Museum Weekend heeft in 2016 
plaats gemaakt voor een Museumweek. Van 
16 tot en met 24 april toonden diverse musea 
in Nederland wederom Ons Echte Goud.  Voor 
het museum reden om in deze week dagelijks 
een topstuk uit de collectie onder de aandacht 
te brengen op Facebook. Zo kwamen het 
vikingzwaard, de sleutels van de Gruitpoort en 
de ordonnanskoker van Stoltenborg voorbij. Op 
de laatste dag volgde het klapstuk: ons eigen 
goud in de vorm van de vrijwilligers werkzaam 
voor Stadsmuseum, Kunstuitleen en VVV. 

Hoewel de actie op facebook de nodige 
aandacht opleverde, vielen de bezoekerscijfers  
ook dit jaar weer tegen. Bij navraag bleek dit in 
de regio ook wederom bij meerdere musea het 
geval te zijn. Voor 2017 heeft de Nederlandse 
Museumvereniging nogmaals hetzelfde thema 
afgekondigd. Reden voor het Stadsmuseum om 
dit jaar niet mee te doen.

Op 10 september vond in Doetinchem de 
Open Monumentendag plaats. Thema dit 
jaar was Iconen en Symbolen. Iconen en 
Symbolen zijn het Stadsmuseum niet vreemd. 
Alleen al het gebouw mag gerust een icoon 
worden genoemd. Het Oude Postkantoor is 
het mooiste voorbeeld van de Amsterdamse 
School architectuur in de Achterhoek. Niet alleen 
monumenten, erfgoed of kunst kunnen een 
iconische status verwerven, ook mensen. Dat 
je daarvoor niet eerst dood en begraven hoeft 
te zijn bewijst Piet Oudolf. Voor tuinliefhebbers 

Ons eigen goud!

ACTIVITEITEN 2016



11

is hij een icoon in levende lijve. Kortom, tijdens 
Open Monumentedag sloeg de bezoeker in het 
Stadsmuseum twee iconen in één klap! Speciaal 
voor Open Monumentendag werd er een lezing 
verzorgd door een landschapsarchitect van NL 
Greenlabel.

De Gelderse Museumdag vond dit jaar op 
22 oktober plaats.  Verleg je Grenzen was 
het thema van dit jaar. Op deze dag openen 
meer dan 70 Gelderse Musea voor maar 1 
euro hun deuren. In het museum vonden 
een tweetal activiteiten plaats voor kinderen. 
Er waren twee voorstellingen met een oude 
toverlantaarn en Theater Troef verzorgde 
een tweetal voorstellingen binnen het thema.  
Troef bestaat uit Tom van de Venn en Edwin 
van Rijsewijk, twee muzikale leerkrachten die 
tevens voorstellingen voor kinderen verzorgen. 
Afgelopen zomer werden zij Nederlands 
Kampioen Straatmuziek en waren ze tijdens 
de Nijmeegse Vierdaagse dagelijks te zien 
op SBS6. In hun voorstelling De Liedjeskist 
werden kinderen uitgedaagd om hun grenzen te 
verleggen door mee te zingen, spelen, roeien, 
toveren, vliegen, griezelen en fietsen. Troef kon 
rekenen op veel aandacht van de media en twee 
bomvolle zalen met na afloop blije kinderen.

ACTIVITEITEN 2016

Activiteiten Kunstuitleen

De Kunstuitleen kreeg het begin 
2016 zwaar te verduren. Haar 
voortbestaan hing enige tijd aan 
een zijden draad. Het verlies van 
een grote klant bracht een grote klap toe, maar 
zorgde tegelijkertijd voor nieuwe strijdlust en 
nieuw elan. Met succes. De medewerkers van de 
Kunstuitleen hebben zich herpakt, de schouders 
eronder gezet en zijn vol goede moed aan de 
slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een mooi 
programma waarmee de Kunstuitleen in een klap 
weer op de kaart stond. 

Dag van de kunstuitleen
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ACTIVITEITEN 2016

De Dag van de kunstuitleen vond dit jaar plaats 
op zaterdag 9 april en zaterdag 8 oktober. Op 
beide dagen waren er diverse kunstenaars 
uitgenodigd.  Op 9 april waren een drietal 
kunstenaars  aanwezig om hun werk te tonen 
en erover te vertellen. Zo was er een combinatie 
van werk te zien van Helmien van den Heuvel 
en Judith Rigter,  waarbij Helmiens prachtige 
tassen een mooie combinatie vormen met de 
kleine, intieme plein air-taferelen van Judith 
Rigter. Bezoekers konden door Slavica Sekuloski 
een portret van zichzelf of een dierbare laten 
schilderen. Op 8 oktober bezochten Tim 
Hinterding en Sonja Brussen de Kunstuitleen. 
Er konden etsen worden gemaakt onder leiding 
van Tim Hinterding en Sonja Brussen gunde de 
bezoeker een kijkje in het leven van een plein 
air-schilder. 

Ook werd er dit jaar begonnen met Kunstenaar 
van de maand waarbij een kunstenaar uit 
de collectie van de Kunstuitleen extra in het 
zonnetje werd gezet. Achtereenvolgens waren 
dit Nono Hoekstra, Maron Hilverda, Bard 
Sloven, Sophie Bekkering, Anke van Hout, Tim 
Hinterding, Sonja Brussen en Rido Jansen. 
Sommige van deze kunstenaars stonden twee 
maanden achtereen in de belangstelling. Tim 
Hinterding verzorgde op 2 oktober een lezing 
over zijn werk.
De collectie van de Kunstuitleen werd in 2016 
opgefrist met nieuw werk van kunstenaas die 
reeds in de collectie aanwezig waren en tevens 
met een tweetal nieuwe kunstenaars, te weten: 
Sonja Brussen uit Lochem en Redmer Hoekstra 
uit Elst. 

Dag van de kunstuitleen
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Activiteiten VVV

In 2016 organiseerde de VVV 
voor het eerst de Doetinchemse 
Fietsdagen. In het Pinkster-
weekend van zaterdag 14 mei tot en met 
maandag 16 mei konden geïnteresseerden 
een viertal verschillende speciaal ontwikkelde 
fietsroutes fietsen die vooraf waren te 
downloaden of af te halen bij de VVV. Met 
1200 deelnemers bleek dit een groot succes. 
Mede door ondersteuning vanuit de gemeente 
en sponsoring van diverse bedrijven konden 
de eerste Doetinchemse Fietsdagen op een 
professionele manier worden uitgerold.  

In 2016 ging de VVV in het hoogseizoen ook 
de zaterdagmiddag open; dit was in 2015 nog 
niet het geval. Naast het bieden van gastvrijheid 
werd er achter de schermen hard gewerkt aan 
het verder professionaliseren van de website, 
het aanbrengen van structuur in de diverse 
werkzaamheden en het bijscholen van de 
vrijwilligers. Ook is er actief samengewerkt 
met Achterhoek Toerisme op het gebied van 
kennisuitwisseling en productontwikkeling en 
met het Centrummanagement Doetinchem. 

In 2016 is er ook een begin gemaakt met 
de ontwikkeling van een stadsplattegrond 
van Doetinchem. Hier blijkt zeer veel vraag 
naar en sinds een aantal jaar is de gemeente 
Doetinchem gestopt met het uitgeven van een 
dergelijke uitgebreide stadsplattegrond. In 
2017 hoopt de VVV deze plattegrond te kunnen 
aanbieden.

 

ACTIVITEITEN 2016



14

Het totale bezoekersaantal bedroeg in 2016: 
7899. Ten opzichte van vorig jaar (7221)  heeft 
het museum wederom meer bezoekers mogen 
verwelkomen. Als hierbij de bezoekersaantallen 
van de VVV worden opgeteld, komt het 
bezoekersaantal voor het Oude Postkantoor op 
12.244.

De tweede editie van de Doetinchem Design 
Expo was met 1300 bezoekers zeer succesvol 
en ook Piet Oudolf wist in bezoekersaantallen 
Normaal te overtreffen. Ruim 2700 mensen 
kwamen op het werk van de groenmeester af. 
Het jaar werd afgesloten met de tentoonstelling 

Onbetaalbaar van Jantine Messing. In het 
museum zagen bijna 1000 mensen  de 
tentoonstelling en buiten het museum zagen 
nog eens 530 bezoekers van Helden om de 
Hoek een selectie van de foto’s  in Amphion. 
Dit jaar was er geen Museumweekend maar in 
plaats daarvan organiseerde de Nederlandse 
Museumvereniging een Museumweek met 
hetzelfde thema als het voorgaande jaar Ons 
Echte Goud. Deze speciale museumweek trok 
nauwelijks extra bezoekers.  

De Gelderse Museumdag, met een optreden van 
Theater Troef daarentegen was wel succesvol 
en trok veel bezoekers, met name ouders en/of 
grootouders met (klein)kinderen.

Open Monumentendag trok minder bezoekers, 
maar was met ruim 100 bezoekers toch heel 
geslaagd, evenals de lezingen van Marc 
Hermans en Maria Driessen en de vertoning van 
de Piet Oudolf-documentaire.  Er werd dit jaar 
geen Kunstroute georganiseerd. 

BEZOEKERS & DONATEURS

Bezoekers komen naar het museum op eigen 
gelegenheid of boeken  een speciale rondleiding, 
soms buiten de openingstijden om, in 
combinatie met een bezoek aan Het Borghuis. 
Ook de stadswandelingen van Het Gilde starten 
bij de maquette in het museum.

Het museum heft een entree van € 4,50 
per persoon. Voor de donateurs van het 
museum is de entree gratis, evenals voor 
Museumkaarthouders en kinderen onder de 16 
jaar.

Het museum zag zijn donateursaantal dit 
jaar nagenoeg gelijk blijven. Als donateur van 
het Stadsmuseum geniet men van diverse 
voordelen, zoals korting in onze museumwinkel, 
korting bij de Kunstuitleen. Daarnaast 
ontvangen donateurs enkele keren per jaar een 
speciale nieuwsbrief en uitnodigingen voor de 
tentoonstellingen.

Troef
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In 2016 stond het museum weer volop in de 
publiciteit.

Kranten, radio en televisie wisten het 
Stadsmuseum, de Kunstuitleen en de 
VVV te vinden. Persberichten waarin onze 
tentoonstellingen en activiteiten worden 
aangekondigd werden veelvuldig geplaatst. 
Omroep Gelderland zond in de reeks Parels en 
Passie op 8 december een aflevering uit speciaal 
gewijd aan de drie Doetinchemse musea.  In de 
programmareeks werden nadrukkelijk de kleinere 
musea in Gelderland uitgelicht en de diverse 
vrijwilligers geïnterviewd. Een mooi programma 
en goede publiciteit voor het museum.

PUBLICITEIT

Dit jaar heeft het museum voor het eerst 
op landelijk niveau geadverteerd in diverse 
media. Met name tentoonstellingen die 
regio overstijgend zijn, zoals Piet Oudolf, 
kwamen hiervoor in aanmerking. Of een 
dergelijke publiciteit daadwerkelijk meer 
bezoekers oplevert is niet gemakkelijk te 
meten en herhaling van een dergelijke manier 
van adverteren moet dit in de toekomst 
uitwijzen. Ook in 2016 heeft het museum weer 
deelgenomen aan de campagne Musea in de 
Achterhoek van Achterhoek Toerisme. 
Naast bovenstaande PR-activiteiten blijft het 
Stadsmuseum, de Kunstuitleen en de VVV 
actief op hun eigen sociale media-kanalen en 
websites. 

Opnames door Omroep Gelderland 
voor het programma Parels en Passie
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Evenals voorgaande jaren zijn de contacten 
met Erfgoed Gelderland over behoud en 
beheer van onze collectie en museale eisen 
voortgezet. De directeur neemt een aantal keren 
per jaar deel aan het directeurenoverleg Kleine 
musea. Dit overleg wordt geïnitieerd vanuit 
Erfgoed Gelderland. Ook nam de directeur deel 
aan een cursus Vrijwilligersbeleid, eveneens 
georganiseerd vanuit Erfgoed Gelderland 
en aan een expertmeeting Vrijwilligersbeleid 
georganiseerd vanuit onderzoeksbureau Movisie 
in samenwerking met het VSB Fonds.

Met de Provincie was er incidenteel contact over 
regionale samenwerking en met ambtenaren 
en bestuurders van de gemeente Doetinchem 
was veelvuldig overleg over diverse gebouw-, 
museum- en cultuur gerelateerde onderwerpen. 
De directeur heeft zitting in diverse werkgroepen 
aangaande het Aanvalsplan Binnenstad. Enkele 
wethouders, de burgemeester en leden van 
het college waren aanwezig op openingen 
van tentoonstellingen. De wethouder Cultuur 
Maureen Sluiter opende de tentoonstelling 
Onbetaalbaar. 

Met de Historische Vereniging Deutekom was 
er ook dit jaar contact over projecten binnen 
het museum. Het contact met Deutekom is 
voor het museum van grote waarde omdat 
het Stadsmuseum op deze manier in staat is 
belangrijke projecten te realiseren en gebruik 
te maken van de expertise van de leden 
van Deutekom op het gebied van historisch 
onderzoek.

Met betrekking tot de verschillende 
tentoonstellingen en activiteiten is er 
samengewerkt met het WEB, de Gruitpoort en 
het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. 
In het kader van Helden om de Hoek werd 
er samengewerkt met de Rabobank en 
schouwburg Amphion. 

Tentoonstellingen kunnen niet zonder bruiklenen. 
Hiervoor heeft het museum contact gezocht 
met diverse instellingen en particulieren. Zo 
leende het museum van Piet Oudolf diverse 
originele tuinontwerpen en vinyl toys en voor 
de tentoonstelling Klaartje en Kees mocht het 
museum verschillende objecten in bruikleen 
ontvangen van museum Smedekinck in Zelhem .

EXTERNE CONTACTEN
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Vrijwilligers

Het Stadsmuseum, de Kunstuitleen en de VVV 
kunnen niet zonder vrijwilligers. De bijna 70 
vrijwilligers zijn werkzaam als baliemedewerker 
bij het museum, de Kunstuitleen en/of de VVV. 
Daarnaast hebben zij taken binnen verschillende 
werkgroepen. Er zijn onder andere werkgroepen 
voor collectiebeheer, tentoonstellingen, back- 
en front office VVV, galerie kunstuitleen, winkel, 
collectie kunstuitleen, tuinonderhoud, rondleidin-
gen, educatie en kinderstadsmuseum. 

Elke twee maanden wordt er een vergadering 
gehouden met alle vrijwilligers. Daarnaast 
zijn er structurele overlegmomenten met de 
verschillende werkgroepen en afdelingen zoals 
de VVV en de Kunstuitleen.

Op 8 augustus van dit jaar werd er in het 
kader van de deskundigheidsbevordering een 
college gegeven door Annemarie de Boer 
van de  Academie voor Cultuurmanagement 
over gastvrijheid en bezoekersbeleving in het 
museum. Een groot aantal vrijwilligers was 
bij dit college aanwezig. De vrijwilligers van 
de Kunstuitleen ondergingen een training 
bestaande uit diverse bijeenkomsten waaronder 
een canvassessie in het kader van team 
building, servicegerichtheid, missievorming en 
commerciële vaardigheden. In de toekomst 
wil het museum vaker dit soort trainingen en 
inspiratiesessies organiseren.

INTERNE ORGANISATIE

Samenstelling bestuur

Voorzitter: de heer H.J. van Weeghel
Secretaris: mevrouw M. de Groen
Penningmeester: de heer M.D. Penninkhof

Leden:  mevrouw G. Brethouwer
  mevrouw M. Sontag
  de heer R. Nieboer

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam in het jaar 2016 tien maal 
bijeen.

Personeel

Directeur: mevrouw M. Kool in dienst 0.9 fte.
Boekhouding: mevrouw G. Derksen-Krebbers in 
dienst 4 uur per week.
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Het museum, de Kunstuitleen en de VVV 
verkrijgen inkomsten uit verschillende 
bronnen. Naast een subsidie van de gemeente 
Doetinchem genereren de diverse afdelingen 
eigen inkomsten door entreegelden, 
Museumkaartvergoedingen, huurinkomsten 
vanuit de Kunstuitleen en winkel. Naast deze 
inkomsten leveren de donateurs van het 
museum een essentiële financiële bijdrage en 
verschillende bedrijven hebben het museum 
ondersteund door middel van schenkingen, 
sponsoring of diensten. 

Ook in 2016 kon het museum rekenen op ICT-
ondersteuning en materiële ondersteuning vanuit 
het Graafschap College. 
Van de Historische Vereniging Deutekom mocht 
het museum in 2016 een bijdrage ontvangen 
voor de ontwikkeling van een bijzondere 
tentoonstelling die voor 2017 gepland staat. 
Dit jaar heeft het museum zich wederom tot 
diverse fondsen gericht ter ondersteuning 
van zijn tentoonstellingsprogramma. Voor de 
Piet Oudolf-tentoonstelling kreeg het museum 
1500 euro van de Ideefabriek Achterhoek.  
Voor de tentoonstelling Onbetaalbaar en de 
bijbehorende catalogus wist het museum maar 
liefst 21.500 euro op te halen. De gemeente 
Doetinchem, het Rabobank Coöperatiefonds, 
het Naoberfonds en het Platvorm Meedoen 
& Ondersteuningsdiensten hebben door hun 
financiële steun deze bijzondere tentoonstelling 
mede mogelijk gemaakt. Op deze plek wil 
het museum daarvoor nogmaals zijn dank 
uitspreken. 

Naast diverse verkregen schenkingen was 
het museum in 2016 in staat zijn collectie uit 
te breiden met de aankoop van een bijzonder 
servies van Thea Hofstede Crull, alsmede een 
prachtig kabinet in Amsterdamse Schoolstijl voor 
onze stijlkamer.

Door middel van de verhuur van de stijlkamer 
heeft het museum ook dit jaar extra inkomsten 
gegenereerd. Hiervoor werkt het Stadsmuseum 
samen met Het Borghuis .
De exacte cijfers over 2016 zullen worden 
gepresenteerd in onze jaarrekening. Deze is 
vanaf mei in te zien via onze website.

      

FINANCIËN

Servies van Thea Hofstede Crull op 
kabinet in Amsterdamse Schoolstijl
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TOEKOMSTPLANNEN

In 2016 hebben we veel van onze plannen en 
ambities kunnen verwezenlijken. Dit neemt 
niet weg dat zich in de loop van 2016 nieuwe 
plannen en ambities hebben aangediend. 
Wij kunnen hier vast verklappen dat 2017 
een bijzonder jaar zal gaan worden.  Er staan 
prachtige tentoonstellingen in de planning en 
in de inrichting van het gebouw zal het een en 
ander gaan veranderen. Zo zal de gezamenlijke 
hal onder handen worden genomen en zal 
onze eigen entree in het museum ook worden 
aangepast om de bezoeker nog beter te kunnen 
verwelkomen.

Op educatief gebied zijn er ook ontwikkelingen. 
In samenwerking met het Openbaar Vervoer 
en Speelgoed Museum en Erfgoed Gelderland 
zal het Stadsmuseum een nieuw educatief 
programma gaan ontwikkelen waarmee het 
aansluit bij de leerlijn Reizen in de Tijd van 
Erfgoed Gelderland. Het museum doet dit 
bewust in samenwerking met het OVSM zodat 
we elkaar niet beconcurreren in ons aanbod, 
maar juist ondersteunen en versterken. Het 
voordeel van deze leerlijn is dat scholen uit heel 
Gelderland een bezoekles kunnen brengen aan 
het museum gedurende het hele jaar.

Ook hebben we bijzondere plannen met 
ons pronkstuk, de grote stadsmaquette. In 
samenwerking met diverse partijen worden 
er plannen ontwikkeld om de maquette te 
verlevendigen. De eerste ideeën zien er 
veelbelovend uit. 

In 2017 zullen diverse medewerkers alsmede 
de directeur deelnemen aan het traject Wijzer 
Werven. Dit traject is in het leven geroepen door 
de overheid en biedt culturele  instellingen de 
kans zich te scholen in fondsenwerving in de 
breedste zin van het woord. De regeling is voor 
het museum zeer gunstig omdat de overheid 
90 procent van de kosten voor zijn rekening 
neemt.  Met het doorlopen van dit traject hoopt 
het museum zijn deskundigheid op het gebied 
van fondsenwerving te vergroten en te verdiepen 
zodat  er in de toekomst extra geld geworven 
kan worden voor bijzondere activiteiten.
Ook in 2017 is het Stadsmuseum, de 
Kunstuitleen en de VVV weer vastbesloten een 
interessant aanbod te bieden op het gebied 
van geschiedenis, erfgoed, kunst en toerisme. 
Wij vormen samen met Het Borghuis Het Oude 
Postkantoor en hebben onze bezoekers iets heel 
bijzonders te bieden: schoonheid.

ons pronkstuk
de grote stadsmaquette
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Stadsmuseum Doetinchem | www.stadsmuseumdoetinchem.nl 

Kunstuitleen Stadsmuseum | www.kunstuitleenstadsmuseum.nl

VVV | www.vvvdoetinchem.nl
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