Subsidieverantwoording 2017.
Zoals niet alleen vermeld in het Beleidsplan 2013-2017 maar ook in het begin 2018
verschenen Beleidsplan 2018-2022 wil Museum De Roos het museum zijn van en voor de
hele gemeente Geertruidenberg. Dit komt niet alleen tot uiting in de collectie en het
behoud daarvan, maar ook door de (halfjaarlijkse) wisseltentoonstellingen en de met
regelmaat verschijnende stukjes over de historie van de drie kernen in “De Langstraat”.
Museum De Roos streeft na een organisatie te zijn van deze tijd, levendig en actief deel
uitmakend van de huidige maatschappij. Uiteraard tracht het museum zoveel mogelijk
bezoekers kennis te laten maken met het heden en vooral het historische en rijke
verleden van de “oudste stad van Holland”.

Activiteiten in 2017:
 Mevr. C. van Erk heeft haar bestuurszetel per medio maart ter beschikking gesteld.
 In de loop van 2017 gaat De Roos op Facebook.
 Per 1 november 2017 is het pand Markt 46, Geertruidenberg door WSG verkocht aan de
Gemeente Geertruidenberg.
* De collectie is in 2017 uitgebreid met de volgende schenkingen:
+ Dertien werken plus een portret van Jo Jaspers.
+ Een zeer oude Bergse doopjurk.
+ Een gravure met de molen van Geertruidenberg.
+ Een Franse stafkaart uit de tijd 1793–1795. Deze is door De Vrienden van De Roos
gefinancierd.
+ Een opticaprent van de Slag op de Doggersbank.
+ Het originele bureau van G.A.M. de Bruijn, geschonken door een erfgenaam. Na restauratie wordt het op de eerste verdieping geëxposeerd.
+ Een uniform van de torenwacht van de Geertruidskerk uit de Tweede Wereldoorlog.
+ Jaarboek “75 jaar Oudenallen” en de complete 5-delige serie ”In de Hollantsche
Tuyn”, geschonken door De Vrienden van De Roos.
* De collectie is in 2017 uitgebreid met de volgende aankopen:
+ Een groot aankondigingbord dat bij een huis van Zoutman heeft gestaan.
+ Een gekleurde prent in lijst van een kaart van Brabant uit het jaar 1748 waarop de
grenzen en de overige gewesten duidelijk zijn afgebeeld.
* Er zijn 3 wisseltentoonstellingen gehouden te weten “Schelpen in De Roos”, “Pop-UP boeken”
en “Kerststalletjes in Pop-Up”.
* Museum De Roos heeft deelgenomen aan de zomerexpositie in de Geertruidskerk met
een overzichttentoonstelling van de werken van Jan Hubertus.
* Het museum was ook in 2017 deelnemer aan de wisselende exposities in de
bibliotheken binnen de gemeente.
* De werving van nieuwe vrijwilligers blijft een moeilijke zaak. Uiteraard is ook in het
afgelopen jaar de jaarlijkse studiedag gehouden voor alle vrijwilligers.
* Van alle basisscholen in de gemeente hebben groepen leerlingen (220) het museum
bezocht om kennis te maken met de historische achtergronden van Geertruidenberg en
omgeving, te schrijven met een ganzenveer, een brief op klassieke wijze dicht t e lakken
en oud aardewerk te "restaureren”.

* Per 1 januari 2018 is Mevr. G. van Hal-Marin als bestuurslid tot het bestuur toegetreden.
NB: Een verkorte versie van de financiële jaarstukken 2017 zijn reeds in bezit van de gemeente.
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