Subsidieverantwoording 2020.
Zoals vermeld in het Beleidsplan 2018-2022 wil Museum De Roos het museum zijn van en
voor de drie kernen van de gemeente Geertruidenberg. Dit komt niet alleen tot uiting in de
samenstelling van de collectie, maar ook door de wisseltentoonstellingen en de met
regelmaat verschijnende stukjes over de historie van de drie kernen in o.a. “De Langstraat”.
De Roos streeft er naar een vrijwilligersorganisatie te zijn van deze tijd, 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”.
Toelichting activiteiten in 2020:
* Door de Coronacrisis en de verplichte sluit ing van het museum zijn de activiteiten in 2020
uiterst beperkt gebleven.
 De Facebooksite en de Instagramsite van De Roos zijn verder ontwikkeld en een stijgend
aantal bezoekers van de sites neemt regelmatig kennis van de inhoud ervan.
* Het aantal vrijwilligers/sters is licht gestegen.
* Van de verkochte kaartjes is bijna 70 % met de Museumkaart betaald. De Museumkaart
wordt alleen geaccepteerd door musea die door de Museumstichting zijn gecertificeerd.
Deze musea moeten voortdurend voldoen aan een door de Museumstichting vastgelegd
Kwaliteitsysteem, hetgeen periodiek wordt gecontroleerd.
* De collectie is in 2020 uitgebreid met de volgende aankopen /schenkingen:
+ Zes kleine maquettes van diverse veldslagen en belegeringen van Geertruidenberg in de
afgelopen 800 jaar.
+ Een schilderij van de Bergse schilder/dokter Jo Jaspers.
* Er zijn twee wisseltentoonstellingen gehouden, te weten: “Over Heiligen en Schijnheiligen” en
“De Biesbosch in beeld”.
* Museum De Roos heeft intern een project van “vernieuwing” opgestart waarbij de historie
van Geertruidenberg, de ter beschikking staande objecten en de expositievolgorde aan een
herinrichting ten grondslag zullen liggen.
Niet gerealiseerde doelstellingen in 2020:
* In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben in 2020 de meer dan 200 leerlingen van groep 6/7
Van de basisscholen het museum NIET kunnen bezoeken.
2020 financieel:
* Hoewel het museum geen loonkosten kent, zijn de kosten van huur, intern onderhoud, verwarming,
electra, communicatie etc. gewoon doorgegaan terwijl de inkomsten uit entree minimaal waren.
Door uiterst kritisch te zijn op o.a. aankopen is het jaar 2020 financieel redelijk doorstaan.
NB: De financiële jaarstukken 2020 zijn al in bezit van de gemeente.
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