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 Voorwoord 
Voor het Oude Postkantoor was 2014 een bewogen jaar. Personele wisselingen, het toetreden van de VVV tot het Oude 
Postkantoor, een directeur die plaatsmaakt voor een nieuwe directeur. Bovenstaande  maakte 2014 tot het jaar van de 
grote veranderingen.  

Ondanks alle reuring en rumoer is er in 2014 wederom heel veel werk verzet door onze trouwe medewerkers. 
Er waren prachtige tentoonstellingen te zien en een keur aan activiteiten te bezoeken en beleven; verderop in ons 
jaarverslag passeren ze kort nog eens de revue.

Een voorwoord schrijven over een jaar waarin je zelf niet hebt gewerkt voelt wat vreemd, maar tegelijkertijd vervult het  
ook met trots. Trots op de basis die je als nieuwe directeur aantreft. Trots op de medewerkers die allen op vrijwillige 
basis alle activiteiten die zich in de loop der jaren in het Oude Postkantoor hebben ontpopt mede hebben vorm 
gegeven en ondersteund. Trots ook op de visie die in de afgelopen jaren voor en door het museum is uitgezet.  

Een visie die steeds duidelijker wordt gevormd, met een doel waar vol enthousiasme naartoe wordt gewerkt.
Als geboren Doetinchemse, die 18 jaar geleden haar carrière als stagiair in het Stadsmuseum aan de Grutstraat begon, 
kan ik niet anders zeggen dan dat de ‘thuiskomst’  warm en hartelijk is.

Het Stadsmuseum Doetinchem wil graag professionaliseren op het gebied van kunst, historie en educatie. 
In de afgelopen jaren heeft het Stadsmuseum grote stappen gemaakt in de richting  van cultureel ondernemerschap. 
Positieve ontwikkelingen, maar ook noodzakelijk in het huidige culturele klimaat. Om het belang van het Oude 
Postkantoor nog meer uit te breiden is in oktober de VVV Doetinchem geopend en heeft het Stadsmuseum en de 
Kunstuitleen Doetinchem er een nieuwe bewoner bij. Ook de VVV Doetinchem wordt gedragen door een enthousiast 
team van vrijwilligers. In 2014 is er genoeg ondernomen om als locatie nog verder uit te groeien tot een van de 
belangrijkste bezienswaardigheden in Doetinchem! Voor u ligt het bewijs, ons jaarverslag 2014.
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Het stadsmuseum Doetinchem heeft 
in 2014 diverse activiteiten ontplooid. 
Naast de vaste collectie waren er maar
liefst acht wisseltentoonstellingen te 
bezichtigen in het Stadsmuseum. Ook de kunstuitleen 
heeft diverse korte tentoonstellingen en activiteiten 
gerealiseerd. In oktober 2014 is de VVV Doetinchem 
feestelijk geopend. Voorafgaand aan deze opening is er 
onvoorstelbaar hard gewerkt aan het realiseren van een 
VVV in Doetinchem. Een lang gekoesterde wens van zowel 
de Gemeente Doetinchem als het bestuur van het 
Stadsmuseum ging hiermee in vervulling.

De missie van de VVV is: 
“De VVV informeert en adviseert inwoners en gasten op het 
gebied van recreatie en toerisme in de regio, in het bijzonder 
over de unieke kwaliteiten van Doetinchem, Gaanderen en 
Wehl. Ook de verkoop van (streekgebonden) producten en 
arrangementen draagt daar aan bij. Gastheerschap staat 
hierbij altijd voorop. De bewoners van Doetinchem en gasten 
van buiten worden gastvrij onthaald. De VVV zorgt voor een 
pro�lering van de gemeente Doetinchem en haar bijzonder-
heden en voorzieningen in de regio.”

Met de VVV kunnen we het Achterhoekse landschap 
uitlichten, wandel- en �etsroutes publiceren en (culturele) 
activiteiten promoten. Het betreft hierbij een VVV ‘nieuwe 
stijl’. Er is afstemming met de Achterhoekse toeristische 
organisaties zoals Stichting Achterhoek Toerisme. De 
nieuwe VVV Doetinchem wordt evenals het Stadsmuseum 
en de Kunstuitleen volledig gedragen door vrijwilligers.

Hoewel de VVV Doetinchem het toeristenseizoen nog 
voor de boeg heeft, hebben we in de laatste maanden 
van 2014 al wel gemerkt dat de inwoners van Doetinchem 
de VVV weten te vinden voor met name de VVV 
cadeaubonnen. 

De eerste ´opstart maanden´ zijn vooral gebruikt om de 
VVV medewerkers in te werken, de website te bouwen, 
producten te selecteren en de VVV zichtbaar te maken 
voor Doetinchem alsook voor de toerist door middel van 
duidelijke bewegwijzering. De VVV krijgt ondersteuning 
vanuit het Centrummanagement in de personen van Jos 
Tiemessen en Henny Bergsma. 

Tentoonstellingen

Activiteiten 2014 

3 x 1 Eindexamenwerk

In 2014 hebben de volgende wisseltentoonstellingen plaatsgevonden:
20 november 2013 t/m 2 februari: Mode uit Doetinchem en omgeving. Tentoonstelling met ervaren designers en pas 
afgestudeerden. Met onder andere Maria Hees, Helmien van den Heuvel, Job Willemsen, Djovrie Krus e.a.
7 februari t/m 30 maart: Interieur/Exterieur. Tentoonstelling over de visie op de leefomgeving van de mens door vijf 
kunstenaars uit de regio, te weten: Theo Konijnenburg, Francis Konings, Jos van Gessel, Paul van Hulzen en 
Erik Mattijssen.
4 april t/m 1 juni: Van Steedje naar Stad. Educatieve tentoonstelling over het ontstaan van Doetinchem voor de groepen 
5 t/m 8 van het basisonderwijs.
4 juni t/m 18 juni:  3x1 Eindexamenwerk van leerlingen van middelbare scholen.
19 juni t/m 29 juni: Kunstroute Doetinchem met daaraan gekoppeld kunstuitleen tentoonstelling met werken uit de 
eigen collectie.
4 juli t/m 31 augustus: Putman 2014. Tentoonstelling over de Putman fotocollectie en het beeld van de stad anno nu door 
fotografen van nu.
6 september t/m 26 oktober: Gezichten van dementie. Een tentoonstelling in samenwerking met Gijs Wanders en Herman 
van Hoogdalem.
1 november t/m 9 januari 2015: Ex Libris Vergankelijkheid. Ex Librissen rond het thema vergankelijkheid uit de collectie 
van Henk Weltje.
1 november t/m 9 januari 2015: Verkoop tentoonstelling Maries Hendriks.
1 november t/m 9 januari 2015: Verkoop tentoonstelling Vincent van Ojen.
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De bad eenden van Laura Bussink

Naast de tentoonstellingen in het KinderStadsmuseum, was er voor kinderen in 2014 genoeg te beleven.  Naast 
speurtochten, gemaakt door de educatiewerkgroep, die tijdens ieder bezoek aan het museum kunnen worden gedaan 
werden er allerhande workshops en andere activiteiten georganiseerd voor kinderen in verschillende leeftijdscatego-
rieën. Zo werd bij de Mode tentoonstelling ‘Ontwerpers uit de Achterhoek presenteren: MODE’ een workshop 
georganiseerd onder leiding van Tim Hinterding.  Deelnemers aan de workshop konden een ets maken geïnspireerd op 
de mode tentoonstelling. Deze workshop was met name geschikt voor kinderen  van 7 t/m 16 jaar.

Workshop 'Inzoomen' 
In opdracht van twee stagiaires van de opleiding Docent Beeldende  Kunst en Vormgeving van ArtEZ Arnhem, zoomden 
leerlingen van het Graafschapcollege in op de natuur en maakten een abstract werk. De leerlingen fotografeerden 
hierbij en werkten met ecoline. Voortvloeiend uit deze stage opdracht werd er een kleine tenoonstelling ingericht in de 
Postkamer van Het Borghuis, waarbij het werk van de leerlingen tussen 25 januari en 12 februari te zien was.
Vier klassen van de opleiding AKA, Arbeidsmarkt gekwali�ceerd assistent, maakten onder leiding van stagiaires Lena den 
Braber en Suzette Massop kennis met beeldende kunst. Lena: 'We hebben de opdracht inzoomen bedacht om te laten 
zien wat abstracte kunst is. We gaven de leerlingen keuze uit inzoomen met de camera in de omgeving om zich heen of 
inzoomen op natuurafbeeldingen en deze gebruiken als inspiratie voor een ecoline schildering'. Per leerling heeft de 
opdracht geleid tot een drieluik. Suzette: 'Voor de meeste leerlingen waren de materialen en werkwijzen nog onbekend. 
Zij konden echt experimenteren'.   

KinderStadsmuseum

Educatie

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. Zo waren er autootjes 
te zien uit de stripboeken van kui�e, afkomstig van een 71-jarige verzamelaar en bijzondere schaakstukken uit de 
collectie van meneer De Jong, 91 jaar.

In 2014 waren de volgende collecties voor en door kinderen te zien:
22 november 2013 t/m 16 februari: De verzameling handgemaakte poppen van mevrouw Veldhuizen- Broertjes uit de 
verzameling van Annemarie Veldhuizen.
21 februari t/m 20 april: Collectie modelauto’s uit de Kui�e stripboeken van verzamelaar Sytze Ferwerda.
25 april t/m 15 juni: De verzameling van bijna 300 bad eenden van Laura Bussink.
28 juni t/m 30 september: Bijzondere schaakspellen uit de hele wereld van meneer De Jong.
8 oktober t/m 8 februari:  Miniatuur�etsjes tentoonstelling van Gerard Hendriksen.
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Ook in 2014 hield het Stadsmuseum Doetinchem weer 
een educatieve tentoonstelling voor de basischolen uit 
de regio. Het thema was deze keer het ontstaan van de 
stad Doetinchem. De tentoonstelling is getiteld: 'Van 
Steedje naar Stad' en start bij de prehistorie om te 
eindigen bij de moderne tijd. Leerlingen gaan in 
groepjes met een opdrachtenboekje langs 5 thema's.

'Van Steedje naar Stad' vertelt over het ontstaan van de 
stad Doetinchem en is afgestemd op de leerlingen van 
de groepen 5, 6, 7 en 8. Er worden verschillende  
perioden uit de geschiedenis belicht. 
De tentoonstelling is opgebouwd in 5 thema’s, te weten: 
prehistorie en vroegere volkeren tot ongeveer 800, 
ontstaan van de stad, bewoners en het leven in de stad, 
ontwikkeling industrie, onderwijs en vervoer van ca. 

1800-1950, Moderne tijd ontwikkelingen na 1950.
De leerlingen werden in vijf groepjes opgedeeld en 
doorliepen de tentoonstelling met een boekje met vragen 
en opdrachten.  Op de tentoonstelling komen de leerlingen 
bij elk onderwerp verschillende voorwerpen tegen. Zo zijn 
er bij de prehistorie archeologische vondsten, zoals 
scherven van potten en pijlpunten. Wordt bij het ontstaan 
van de stad onder andere gekeken naar de verschillende 
schrijfwijzen van de naam Doetinchem en de bouw van de 
stadsmuur en komt bij bewoners en leven in de stad aan 
bod wat er verkocht wordt op een middeleeuwse markt en 
welke kleding er werd gedragen. 
De tentoonstelling en het opdrachtenboekje zijn 
samengesteld door vrijwilligers van de educatiewerkgroep 
van het Stadsmuseum Doetinchem.

Educatieve tentoonstelling 'Van Steedje naar Stad' 

Op Koningsdag (zaterdag 26 april) konden kinderen bij het Stadsmuseum 
Doetinchem zelf een kroontje maken. Voor de jonge heren een stoere 
koningskroon en voor de jonge dames een sierlijke prinsessenkroon. 

Ter gelegenheid van de schaakspellen 
tentoonstelling werd er op 6 september 
een schaakworkshop gegeven. 
Er werd buiten een groot schaakspel 
opgebouwd, terwijl binnen in de Stijlkamer 
simultaan werd geschaakt. 
Op 24 september werd de �lm ‘Lang leve de 
Koningin vertoond.

Naast activiteiten voor kinderen waren er ook diverse activiteiten voor volwas-
senen.

Guilty Pleasure
In samenwerking met het Cultuurkwartier werd op 14 februari de avond van de 
Guilty Pleasures georganiseerd, waarbij de deelnemers de verschillende culturele 
instellingen een bezoek brengen. De opzet van de Guilty Pleasures is om de 
bezoeker een spannende avond te bezorgen. In het Stadsmuseum kon men Sint 
Valentijn ontmoeten. 

Interieur/Exterieur
Op 13 maart en op 19 maart werden in  het Stadsmuseum Doetinchem lezingen 
gehouden  bij de tentoonstelling Interieur/Exterieur. Twee van de vijf deelne-
mende kunstenaars vertelden over hun persoonlijke ontwikkeling, hun werk en 
de totstandkoming daarvan. Op 13 maart vertelde Erik Mattijssen  over zijn 
kleurrijke werk en op 19 maart was het de beurt aan fotograaf Paul van Hulzen.

Internationale Ex Libris ruildag
Op 10 december werd de internationale Ex Libris ruildag in het Stadsmuseum 
gehouden.

Koningsdag

Schaakworkshop

Activiteiten Volwassenen 
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Bij de tentoonstelling ‘Gezichten van Dementie’ vonden eveneens een tweetal lezingen plaats in de vorm van interviews. 
Eén van de samenstellers van de tentoonstelling Gijs Wanders interviewde de arts Klaas Jansma en in het tweede 
interview werden de rollen omgedraaid en interviewde Klaas Jansma Herman van Hoogdalem, de andere samensteller 
van de expositie.

Tentoonstelling ‘Gezichten van Dementie’ 
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'Victory Boogie Woogie'
Op 25 september vond de replica van het wereldberoemde schilderij 'Victory Boogie Woogie' van Piet Mondriaan zijn 
weg naar het Stadsmuseum. Twee jaar werkte Jan Stap  aan het befaamde schilderij. Alles werd tot in detail nagemaakt 
waardoor het schilderij van Jan Stap nu waarschijnlijk de beste replica ter wereld genoemd mag worden.  

Activiteiten Kunstuitleen
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Naast de activiteiten van het Stadsmuseum heeft de 
Kunstuitleen  in 2014 ook diverse activiteiten 
georganiseerd.  Zo werden in februari en september 
korte tentoonstellingen ingericht in het Brewinc met 
werken uit de eigen collectie en was een selectie van 
het werk in de collectie van de kunstuitleen te zien in 
Hotel Ruimzicht.

Op 29 maart werd de Dag van de Kunstuitleen 
georganiseerd in het Stadsmuseum. Geïnteresseerden 
in het lenen of kopen van kunst konden op deze dag 
vrijblijvend langs komen om zich te laten informeren in 
de mogelijkheden van de kunstuitleen. 
Op deze dag was Caroline van den Bogaert 
uitgenodigd van ‘t Sediment Streeksieraden. 

Caroline maakt unieke sieraden van stenen uit de 
omgeving. Op deze dag liet zij haar werk zien en 
vertelde erover.
Kunstuitleen Stadsmuseum heeft een grote collectie 
van bijna 400 werken van veelal kunstenaars uit de 
Achterhoek en Gelderland. De collectie van de 
kunstuitleen werd dit jaar verder uitgebreid met werken 
van kunstenaars als Ingrid Nijenhuis, Ardi van den 
Beukel, Petra Hartman en Judith Stolker.

Het laatste weekend van mei vindt traditioneel 
Huntenkunst plaats op het Dru-terrein in Ulft. De 
medewerkers van de kunstuitleen waren ook dit jaar 
weer aanwezig om reclame te maken voor de Kunst-
uitleen  en om nieuwe kunstenaars voor zijn collectie te 
scouten.



Activiteiten Kunstuitleen

Judith Stolker

Van 21 juni tot en met 29 juni was in het Stadsmuseum een 
tentoonstelling speciaal voor de Kunstroute Doetinchem en het 
Design en Kunst weekend te zien. Tentoongesteld werden 
werken van kunstenaars uit de collectie van de Kunstuitleen. 
Dit betrof veelal hedendaagse kunst, waaronder schilderijen, 
prenten en objecten. Te zien was onder andere werk van 
Judith Stolker, Petra Hartman, Adri van den Beukel en Rido 
Jansen. De Kunstroute Doetinchem vond op 21 en 22 juni plaats 
en Design en Kunst op 28 en 29 juni. In Doetinchem wordt veel 
goede beeldende kunst gemaakt en geëxposeerd. De Kunstroute 
Doetinchem ging op 21 en 22 juni langs ateliers van kunstenaars 
en verschillende expositieruimtes.  Een belangrijke plaats in deze 
route werd ingenomen door opkomende maar ook gevestigde 
toonaangevende kunstenaars uit Doetinchem zelf. 

Design & Kunst, op 28 en 29 juni, maakte er wegens het lustrum 
dit jaar een speciale editie van. Naast de gebruikelijke etalage-
route werd live kunst gebracht door het duo Djovrie Krüs & Robin 
Gerritsen en was er een zeer gevarieerd aanbod aan kunstenaars.

Speciale museumactiviteiten
Het Stadsmuseum Doetinchem neemt regelmatig deel aan 
(landelijke) museumactiviteiten. 
Dit zijn veelal activiteiten in weekenden, waarbij extra aandacht 
op erfgoed en cultuur wordt gevestigd. 

Daarnaast heeft het museum ook zelf een aantal 
activiteiten georganiseerd en aan lokale activiteiten 
deelgenomen in 2014. 

5 en 6 april: 
Museumweekend, met als thema ‘Doe een museum’ 
  
18 oktober:   
Gelderse Museumdag met als thema 'Vriend en 
Vijand'. 

Bezoekers & Donateurs 
Het totale bezoekersaantal bedroeg in 2014:  6206. Ten opzichte van 2013, met 7123 bezoekers,  is het bezoekersaantal 
enigszins afgenomen. Deze daling valt gedeeltelijk te verklaren uit het feit dat het Stadsmuseum in 2014 niet heeft 
geparticipeerd tijdens de Open Monumenten Dag. Het streven is om in 2015 het aantal bezoekerscijfers te doen stijgen. 
Het Stadsmuseum denkt met een tweetal langlopende tentoonstellingen over Doetinchemse vrouwen en de tentoon-
stelling rondom het 40- jarig bestaan van de popgroep Normaal de bezoekerscijfers te verhogen. Eveneens zal er in 
2015 in tegenstelling tot 2014 wel deelgenomen worden aan de Open Monumenten Dag. Een groot aantal van de 
bezoekers heeft een aangevraagde groepsrondleiding  gehad, soms buiten openingstijden, in combinatie met  een 
hapje of een drankje in Het Borghuis. In Het Oude Postkantoor wordt entree geheven op een toegangskaartje: € 4,50 
p.p. incl. een kopje ko�e of thee in Het Borghuis. Voor de circa 140 donateurs van het Stadsmuseum is de entree gratis, 
alsook voor jongeren t/m 16 jaar.
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In 2014 hebben het Stadsmuseum Doetinchem en Kunstuitleen Stadsmuseum gestreefd naar een groter bereik met 
hun publiciteitsmiddelen. Om dit te bereiken zijn er verschillende middelen ingezet. Zo wordt ernaar gestreefd de 
website zo up to date mogelijk te houden door de tentoonstellingskalender actueel te maken en regelmatig nieuws-
items te plaatsen. Het Stadsmuseum is ook actief via de sociale media, waaronder Facebook. Op het moment heeft het 
Stadsmuseum ruim 900 volgers. De website van de Kunstuitleen is aan de website van het museum gekoppeld en 
wordt op deze manier ook regelmatig ge-update. 

Tevens hebben persberichten gezorgd voor goede publiciteit. Het stadsmuseum Doetinchem verstuurt voor alle 
activiteiten een persbericht naar vele media in de omgeving en plaatst deze op websites. De regionale weekbladen en 
af en toe de dagbladen, pikken de berichten op en plaatsen deze regelmatig.  Ook op websites  worden de berichten 
goed geplaatst. De plaatsing van persberichten heeft gezorgd voor maandelijkse en soms wekelijkse aandacht voor het 
museum en ook de kunstuitleen in de media in 2014.  Ook zijn er een aantal live radio-interviews bij de lokale 
omroepen gegeven.

Publiciteit 

 



Van 21 juni tot en met 29 juni was in het Stadsmuseum een 
tentoonstelling speciaal voor de Kunstroute Doetinchem en het 
Design en Kunst weekend te zien. Tentoongesteld werden 
werken van kunstenaars uit de collectie van de Kunstuitleen. 
Dit betrof veelal hedendaagse kunst, waaronder schilderijen, 
prenten en objecten. Te zien was onder andere werk van 
Judith Stolker, Petra Hartman, Adri van den Beukel en Rido 
Jansen. De Kunstroute Doetinchem vond op 21 en 22 juni plaats 
en Design en Kunst op 28 en 29 juni. In Doetinchem wordt veel 
goede beeldende kunst gemaakt en geëxposeerd. De Kunstroute 
Doetinchem ging op 21 en 22 juni langs ateliers van kunstenaars 
en verschillende expositieruimtes.  Een belangrijke plaats in deze 
route werd ingenomen door opkomende maar ook gevestigde 
toonaangevende kunstenaars uit Doetinchem zelf. 

Design & Kunst, op 28 en 29 juni, maakte er wegens het lustrum 
dit jaar een speciale editie van. Naast de gebruikelijke etalage-
route werd live kunst gebracht door het duo Djovrie Krüs & Robin 
Gerritsen en was er een zeer gevarieerd aanbod aan kunstenaars.

Speciale museumactiviteiten
Het Stadsmuseum Doetinchem neemt regelmatig deel aan 
(landelijke) museumactiviteiten. 
Dit zijn veelal activiteiten in weekenden, waarbij extra aandacht 
op erfgoed en cultuur wordt gevestigd. 

Externe contacten 
Evenals in voorgaande jaren zijn in 2014 contacten met Gelders Erfgoed over behoud en beheer van onze collectie en 
over museale eisen voortgezet. Met de Provincie Gelderland was er contact over regionale samenwerking en met 
ambtenaren en bestuurders van de gemeente Doetinchem over diverse gebouw-, museum- en cultuurgerelateerde 
onderwerpen. Tevens is er contact geweest met de Vrijwilligerscentrale over diverse vacatures voor vrijwilligers. 
Met de historische vereniging Deutekom, was er contact over projecten binnen het museum om de Doetinchemse 
historie te verlevendigen. In het kader van diverse educatieve programma’s en wisselexposities zijn er contacten 
geweest met onder meer de stichting EduArt, de Bibliotheek Doetinchem, de Muziekschool, Gruitpoort Kunst en 
Cultuur, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Achterhoeks Museum 40-45, Cultuurpact, Openbaar Vervoer 
Museum. Met betrekking tot de implementatie van de VVV zijn er contacten geweest met de Gemeente Doetinchem, 
Stichting Achterhoek Toerisme en Achterhoek Agenda 2020. 
Waar mogelijk en wenselijk worden deze contacten verder uitgebouwd om zo tot grotere samenwerking te komen.
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Samenstelling bestuur:
Voorzitter  : de heer H.J. van Weeghel     
Secretaris  : mevrouw M. de Groen
Penningmeester : de heer M.J. Penninkhof

Leden  : mevrouw J.W.J.Th. Ruster-Kock
  : de heer R.M.B.J. Voorhuis
  : de heer R. Nieboer
  
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur kwam in het jaar 2014 twaalf maal bijeen. 

Personeel:
Per 1 juli 2014 is mevrouw E. Verheij in de functie van coördinator van het Stadsmuseum uit dienst getreden. Zij is 
opgevolgd door mevrouw B. Bonekamp. Mevrouw Bonekamp heeft een dienstverband voor 24 u. per week als directeur 
van het Stadsmuseum.  
  
Vrijwilligers:
De groep vrijwilligers van het Stadsmuseum bestaat uit ca. 70 personen (dit is inclusief de vrijwilligers werkzaam voor de 
kunstuitleen en de VVV). De vrijwilligers werken als baliemedewerker bij het museum, de kunstuitleen en de VVV en 
daarnaast hebben zij taken bij verschillende werkgroepen die er binnen het museum, de kunstuitleen en de VVV zijn 
gevormd. Er zijn onder andere werkgroepen voor collectie beheer, tentoonstellingen, back- en fronto�ce VVV, ballotage-
commissie kunstuitleen, roostering, rondleidingen, educatie, tuinwerkzaamheden, speciale museumactiviteiten, vaste 
collectie en het KinderStadsmuseum. Elke twee maanden wordt er een vergadering gehouden met de vrijwilligers. 
Daarnaast zijn er structurele overlegmomenten met de verschillende werkgroepen en de verschillende afdelingen zoals 
de VVV en Kunstuitleen.

Interne Organisatie 



Interieur/Exterieur
Op 13 maart en op 19 maart werden in  het Stadsmuseum Doetinchem lezingen 
gehouden  bij de tentoonstelling Interieur/Exterieur. Twee van de vijf deelne-
mende kunstenaars vertelden over hun persoonlijke ontwikkeling, hun werk en 
de totstandkoming daarvan. Op 13 maart vertelde Erik Mattijssen  over zijn 
kleurrijke werk en op 19 maart was het de beurt aan fotograaf Paul van Hulzen.

Internationale Ex Libris ruildag
Op 10 december werd de internationale Ex Libris ruildag in het Stadsmuseum 
gehouden.

Financiën 
In 2014 heeft het Stadsmuseum �nanciële middelen uit verschillende bronnen gehaald. Een gedeelte van de inkomsten 
is voortgekomen uit de entreegelden van de bezoekers en de vergoedingen voor de museumkaart door de Museum-
vereniging. Daarnaast ontvangt het museum van de gemeente Doetinchem een jaarlijkse subsidie, ook in 2014 was dit 
het geval. De donateurs van  het Stadsmuseum leveren ook een essentiële �nanciële bijdrage en verschillende bedrijven 
hebben het museum een warm hart toegedragen door middel van schenkingen. Daarnaast is het museum op zoek 
gegaan naar sponsoring, zowel geldelijke als in natura.  Zo kan het museum bij ICT problemen altijd een beroep doen op 
de ICT afdeling van het Graafschap college en ontvangt het van de Vereniging Deutekom �nanciële ondersteuning voor 
speci�eke projecten. Ook de verhuur van de Stijlkamer in het museum voor vergaderingen en etentjes, is in 2014 
voortgezet. Dit levert het museum ook extra �nanciële middelen op. 
Zie voor de exacte cijfers de jaarrekening 2014.
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De activiteiten die het Stadsmuseum Doetinchem in 2014 heeft ondernomen, hebben geleid tot uitbreiding en 
professionalisering van het museum. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan educatie, publiciteit en een netwerk in 
het lokale culturele veld, dit verstevigt de positie van het Stadsmuseum in Doetinchem. 

En er wordt gestreefd naar meer professionalisering van personeel en vrijwilligers. Ook wordt er verder gekeken naar 
meer middelen om te komen tot cultureel ondernemerschap. In 2015 kan deze ontwikkeling worden voortgezet, hierbij 
kan worden gedacht aan verdere professionalisering van het educatie- en het tentoonstellingsprogramma. Daarnaast  
kan er op allerlei fronten worden gekeken naar verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van collectie beheer en behoud, 
vrijwilligersmanagement en beleid. 
Ook zal in 2015 het gebruik van sociale media verder worden ingezet en verbeterd en zal door middel van 
bijvoorbeeld crowdfunding worden gekeken naar het genereren van extra inkomsten voor speciale projecten, naast het 
aanboren van de al bestaande subsidiekanalen voor dit soort doeleinden. 

Het Stadsmuseum wil ook in 2015 een interessant aanbod bieden aan cultuur-historische en kunstzinnige tentoonstel-
lingen, waarbij niet alleen de kunstminnende doelgroep binnen Doetinchem wordt aangesproken, maar waarbij er voor 
elke inwoner van Doetinchem en daarbuiten iets interessants te ontdekken valt. Tot slot wil het Stadsmuseum een 
podium bieden aan de jeugd en pas afgestudeerden om hun creativiteit te tonen, want de magie van een museum, hoe 
groot of klein dan ook, hebben wij als StadsMUSEUM aan onze kant.

Conclusies en aanbevelingen 




