Jaarverslag 2020 en 2021

~1~

Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Grave is in 2013 opgericht met als doel het ondersteunen
van de Stichting Graeft Voort (Stadsmuseum Grave en Graafs KazemattenMuseum) in de meest
ruime zin des woords. Met name door middel van de contributies van de donateurs ondersteunt de
stichting het museum financieel. Zie pagina 5.
Het bestuur bestaat uit drie leden: Lambèrt van Genugten, voorzitter, Marc Hendrikse, secretaris en
Stan Verhaak, penningmeester. Namens het bestuur van Graeft Voort neemt Henk Smits deel aan de
vergaderingen. Hij vormt met raad en daad de verbinding met het bestuur van Graeft Voort,
essentieel voor het goed functioneren van het bestuur van de vrienden.
Het jaar 2020 telde 91 lidmaatschappen, waaronder 44 gezinslidmaatschappen. Voornamelijk uit de
gemeente Grave, maar er waren ook donateurs van buiten de gemeente, die het museum een warm
hart toedragen. Een jaar later waren er 89 lidmaatschappen, waarvan 47 gezinslidmaatschappen.
In 2014 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als
culturele ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierdoor zijn giften aan de Stichting Vrienden van het Stadsmuseum
Grave voor 125% aftrekbaar voor de belasting.

Corona in 2020 en 2021
Natuurlijk heeft de corona-epidemie ook grote gevolgen gehad voor het Stadsmuseum Grave. In deze
twee jaren is het museum ongeveer de helft van de tijd gedwongen gesloten geweest voor het
publiek. Wel heeft het museum in deze periode de langverwachte herinrichting kunnen
verwezenlijken, zonder nadelige gevolgen voor het publiek.
Tentoonstellingen
Het Stadsmuseum Grave heeft in 2020 en 2021, ondanks corona, toch een aantal tentoonstellingen
kunnen organiseren; de Vrienden van het museum waren bij elke opening speciaal uitgenodigd.
-

September t/m december 2020: Frans Beijer, Geknipt voor schilder.
De serie ‘gewone Graafse mensen’ is een selectie van de portretten die hij de afgelopen
jaren gemaakt heeft.
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-

Juni t/m september 2021: Grave bevrijd! Oorlogsfoto’s van Grave. Uit het familie-archief van
Agnes van Leuven-van Strijp kwam een groot aantal negatieven tevoorschijn van de foto’s, die
haar vader tijdens de bevrijding van Grave gemaakt heeft.

-

September t/m december 2021: Groen, groener, Grave! Fototentoonstelling in het kader van
het Open Monumentenweekend over duurzaamheid. De tentoonstelling laat zien hoe de ruim
twintig fotografen die een bijdrage leverden, allemaal anders naar het groen, of juist het
ontbreken daarvan, kijken. Het levert en rijk geschakeerd palet op van beelden; van alledaags
tot kunstzinnig en van uitgezoomd tot een scherp oog voor details.
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Herinrichting
Al enige jaren leefde er bij het bestuur van het museum de sterke overtuiging dat de herinrichting
van ons museum onontbeerlijk was. Uitgangspunten waren: meer ruimte voor de vaste opstelling;
beter inspelen op de wensen van toeristen; beter toegankelijk zijn voor kinderen; meer aandacht
voor de Hampoort als gebouw. In 2021 werd de herinrichting van het museum voltooid. De museale
ruimte binnen de oude poort dient nu als thuis voor het thema Grave als vestingstad, met een
verlaagde nieuwe opstelling voor de maquette. In de nieuwbouw werd de grote ruimte herbestemd
voor de permanente tentoonstelling en de kleine ruimte, het oude zaaltje met koffiehoek, voor
wisseltentoonstellingen. De permanente tentoonstelling toont in beeld en tekst de geschiedenis van
de stad Grave, vormgegeven door onze huisontwerpers Weijsters en Kooij uit Grave en tekstueel
begeleid door het bureau Uitdetijdnu uit Apeldoorn.
Als sluitstuk van de herinrichting ging ook de naam van het museum onder het mes. De nieuwe
naam, Stadsmuseum Grave, vertelt in twee woorden wat het museum aan inhoud heeft: de stad
Grave in haar rijke geschakeerdheid. De nieuwe naam is gekozen op verzoek van de gemeente Grave.

Financieel overzicht 2020 in €
Bankkosten min rente

120,54

Kosten secr/kerstwensen

230,70 +

Totale uitgave
Balans en Baten en Lasten:

351,24

Activa
Saldo bank 1-1-2020

9.960,59

Uitgave

351,24 9.609,35

Donaties t/m 31-12-2020:
Saldo bank 31-12-2020:

€ 3.636,59
€ 13.245,94

Financieel overzicht 2021 in €
Bankkosten min rente
Kosten secr/notaris

€ 118,19
€ 440,01

Totaal uitgave

€ 558,20

Saldo bank 1-1-2021

€ 13.245,94

Uitgave

€

558,20 -

€ 12.687,74
Donaties t/m 31-12-2021

€ 3.207,55

Saldo bank 31-12-2021

€ 15.895,29
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Doel van de Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Grave is het ondersteunen van Stichting Graeft
Voort in de meest ruime zin des woord. Daarbij staat het realiseren van de missie van het
Stadsmuseum Grave centraal. De vriendenstichting is van mening dat daarvoor een nauwe
betrokkenheid van een groot aantal vrienden onontbeerlijk is. Het museum kan slechts een museum
zijn over, voor en door Grave indien het steun ontvangt uit alle lagen van de Graafse bevolking.
De vriendenstichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
- het verrichten van sponsoractiviteiten;
- het geven van adviezen aan het museum;
- het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van het museum;
- het verzorgen van publicaties;
- het organiseren van (studie)bijeenkomsten;
- het verwerven en ter beschikking stellen van voorwerpen voor de verzameling van het
museum dan wel het ter beschikking stellen van gelden daarvoor, alsmede alle overige
wettige middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht, of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Mailadres Vrienden Stadsmuseum Grave: vrienden@stadsmuseumgrave.nl
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