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1 Missie 

De stichting ``Realisatie gedachtegoed Geert Groote`` heeft ten doel Deventers grootste burger: 

Geert Groote te eren en zijn ideeën, gedachten, handelingen en acties te vertalen naar onze 

moderne tijd. Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door onder meer gebruikmaking van een 

informatie- en kenniscentrum en een museum te Deventer, genaamd ``Museum Geert Groote Huis``. 

De stichting is niet verbonden aan enige levensbeschouwelijke stroming. De stichting concentreert 

zich op de cultuurhistorische betekenis van de persoon Geert Groote en zijn ideeën in onze moderne 

tijd. 

De stichting rekent tot zijn opdrachten: 

• Het behoud en beheer van het Geert Groote Huis (GGH), gelegen aan het Lamme van 

Dieseplein te Deventer 

• De ontsluiting van het Geert Groote Huis voor een zo breed mogelijk publiek 

• Het organiseren van activiteiten om bovenstaande opdrachten te kunnen financieren 

De missie van de stichting ``Realisatie gedachtegoed Geert Groote`` is: 

• Het levend houden van het gedachtegoed van Geert Groote door middel van het actief 

beheren en actuele betekenis geven aan het Geert Groote Huis en de daarin aangegeven 

collectie betreffende het gedachtegoed 

• Het Geert Groote Huis ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats van kennis en cultuur 

betreffende het gedachtegoed van Geert Groote 

• Het ter beschikking stellen van de kennis en inzichten betreffende het gedachtegoed van 

Geert Groote 

 

2 Museale functie 
Het Geert Groote Huis (hierna te noemen GGH) voert door middel van zijn museale presentaties en 

overige activiteiten een actief publieksbeleid. Het GGH beoogt de interesse in het gedachtegoed van 

Geert Groote te stimuleren en de kennis daarvan bij het publiek te vergroten. De ambitie van de 

stichting is om het GGH te ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats van kennis en cultuur betreffende 

het gedachtegoed van Geert Groote en de Moderne Devotie. In dit kader wordt onder meer gedacht 

om een expositieplan op te stellen, waarbij de opbouw en afwikkeling van exposities strak en 

efficiënt gepland kan worden. Uitgangspunt van de exposities zal zijn: “Geert Groote en de Moderne 

Devotie”, waarbij zoveel als mogelijk aangesloten zal worden bij de actualiteit. Er zal sprake zijn van 

een of twee tentoonstellingen per jaar. 

Mogelijkheden tot samenwerking met Deventer musea (Deventer Verhaal), Etty Hillesum Centrum 

en Openbare bibliotheek/Atheneumbibliotheek, Catharijneconvent en andere musea worden 

onderzocht. Hierbij wordt gedacht aan een Passe-Partout/Deventer Ticket t.b.v. activiteiten in GGH, 

Lebuïnuskerk, Broederenkerk, Waag etc. Hiernaast wordt gesproken over mogelijke 

geïnstitutionaliseerde vormen van samenwerking, bijv. in de vorm van een te sluiten 

samenwerkingsconvenant. Tevens vindt overleg plaats over de wijze waarop VVV en GGH kunnen 

samenwerken. 

Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om de museumregistratie te verwerven en een instelling te 

worden welke met de museumjaarkaart bezocht kan worden. 

 

3 Openstelling 
Openingsuren 

In verband met de geringe belangstelling tussen 10 en 11 uur, is afgesproken de openingstijd van 

het GGH te verplaatsen naar 11 uur. 

• Laagseizoen (november t/m maart): woensdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur; 

zondags van 13.00 uur tot 16.00 uur 

• Hoogseizoen (april t/m oktober): woensdag t/m zaterdag van 11 uur tot 17.00 uur; 

zondags van 13.00 uur tot 17.00 uur 
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• Voor besloten bijeenkomsten wordt ook gebruik gemaakt van de maandag, de dinsdag 

en van de avonduren 

 

 

Bezoekersaantal 
In 2016 trok het GGH omtrent 3000 betalende bezoekers. Het bezoekersaantal in 2016 is boven 

verwachting toegenomen. 

 

Contacten met onderwijsinstellingen 
Er worden contacten gelegd met diverse onderwijsinstellingen teneinde te onderzoeken of leerlingen 

in het kader van hun leerplan het GGH kunnen bezoeken. Bij het basisonderwijs zijn deze bezoeken 

inmiddels al een feit, uitbreiding is wenselijk. Bij het Voortgezet Onderwijs zijn we bezig om in 

overleg met de scholen een aanbod op maat te maken. 

 

Marketing en PR 
De website draagt bij aan het bevorderen van de algemene toegankelijkheid en bekendheid van het 

GGH. 

 

Promotie en marketing zijn van groot belang om de activiteiten van het GGH onder de aandacht van 

het publiek te krijgen. Met behulp van enthousiaste vrijwilligers is een aantal acties verricht teneinde 

het publieksbereik te vergroten. Dit betrof evenementen zoals lezingen, muziekvoorstellingen, 

themarondleidingen etc. 

 

GGH is actief geïnteresseerd in de ontwikkeling van het Lamme van Dieseplein. Bijeenkomsten 

hierover worden door vertegenwoordigers van het GGH bijgewoond. 

 

Ook zoekt het GGH actief samenwerking met andere relevante partijen in Deventer. Het Etty 

Hillesum Centrum, Deventer Verhaal, de Openbare bibliotheek en de Athenaeumbibliotheek zijn hier 

voorbeelden van. 

 

Het Museum Geert Groote Huis maakt gebruik van de volgende middelen om haar doelgroep te 

bereiken: 

• Website www.geertgrootehuis.nl 

• e-mail nieuwsbrief naar belangstellenden 

• facebook 

• twitter 

• instagram 

• persberichten naar regionale en landelijke media 

• informatiefolder over het GGH 

• posters voor speciale evenementen/tentoonstellingen 

• leaflets voor speciale evenementen/tentoonstellingen 

 

4 Financiële situatie 
Het exploitatieoverzicht over 2016 ziet er goed uit. Het positieve resultaat (t.b.v. 

bestemmingsreserve) over 2016 bedraagt rond 7000 Euro. Voor nadere toelichting wordt verwezen 

naar de jaarrekening 2016, waarin verslag wordt gedaan van de financiële positie en de behaalde 

resultaten van de stichting. 

Voor het jaar 2017 is een sluitende begroting gepresenteerd. 
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5 Fondsen 
Door verwerving en aankoop in 2016 van een nieuw kassasysteem, spreekgestoelte, tafels en stoelen 

voor op het terras, Virtual Reality Experience inclusief meerdere Oculus Rift brillen etc. zijn de 

resterende Bank Giro Loterij gelden (omtrent 10.000Euro) thans nagenoeg verbruikt. 

De jaarlijkse bijdrage van de stichting Vrienden GGH draagt in positieve zin bij aan de financiële 

positie van de stichting ``Realisatie gedachtegoed Geert Groote``. 

Een deel van het provinciale subsidiebedrag is in 2016 besteed.  

Voor het overige heeft de fondsenwerving in 2016 weinig resultaat opgeleverd. Dit geldt ook voor de 

benodigde financiën t.b.v. toekomstige uitbreiding GGH. 

 

6 Facilitaire aangelegenheden 
• Vitrines zijn in elkaar gezet 

• Touchscreen verspreiding Moderne Devotie is afgerond 

• Aandacht voor luchtvochtigheid en verlichting in tentoonstellingsruimten  

• Door de stichting Beeld Geert Groote is opdracht gegeven aan de kunstenaar Karly Szekeres 

om op de trap van het GGH een beeldengroep betreffende de volgelingen van Geert Groote 

te realiseren 

• Zitbanken voor VR in expositieruimte zijn afgerond 

•  

7 Evenementen 
Tentoonstelling   

• Het gezicht van Geert, gezichtsreconstructie Geert Groote; vanaf 11 juni 

• Virtual Reality Experience in het GGH; interactief museumproject Oculus Rift m.i.v. 26 

november 

• Middeleeuws Psalter m.i.v. 28 december 

 

Concerten/muziek 
•  Zangformatie Cuatro op 6 maart 

• Vocaal Kwartet ``Luister`` op 1e Paasdag, 27 maart 

• Barokensemble ``La Soranza`` op 24 april 

• Meditatief Klankconcert op 21 juni, 21 september & 21 december 

• Blaaskwintet Oostenwind, op 27 november 

• Muzikale kerstvertelling “Twee celli, een kindeke, een liedeke” op 18 december 

 

Lezingen 
• Lezing betreffende Dodengedachtenis In Deventer (Truus van Bueren) 

• Lezing over middeleeuwse literatuur in de Lage Landen (Marry van Zanten) 

• Moderne Devotie ontmoet Reformatie (Mink de Vries) 

• Lezing over Thomas van Aquino (Gerko Tempelman) 28 oktober 

• Lezing over Thomas a Kempis (Mink de Vries) 

 

Diverse Activiteiten 
• Geert Groote wandelingen vanuit GGH 

• Reeks Socratische gesprekken 

• Filmvertoning van ``Het Deventer Project`` (Sharon Kromotaroeno) 

• Toneelvoorstelling ``De Joodse Vrouw`` 

• Geert Groote Dagen, 5 & 6 oktober 

• Dag van de Dialoog 

• Deelname aan wintermarkt op Lamme van Dieseplein, 11 &12 december 



5 

 

8 Vrijwilligers 
Al de werkzaamheden welke t.b.v. het GGH plaatsvinden, worden verricht door vrijwilligers. Dit geldt 

zowel voor gastdames, gastheren, beheerders, adviseurs en het bestuur. Zonder vrijwilligers zou het 

GGH niet kunnen functioneren. In totaal worden de werkzaamheden verricht door omtrent 50 

vrijwilligers. Tot op heden is er sprake van een redelijke balans tussen verloop en aanwas van 

vrijwilligers. Het GGH is erg content te kunnen beschikken over betrokken en enthousiaste 

vrijwilligers. Het is in dit kader van belang dat er aandacht wordt besteed aan 

vrijwilligersbijeenkomsten en (eindejaars)attenties. Binnen de groep van onze vrijwilligers is een 

brede kennis aanwezig, zodat het mogelijk is veel van de noodzakelijke taken door eigen mensen te 

laten uitvoeren. 

 

Bestuur 
Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten aan hen 

worden opgedragen.  Binnen het profiel van de bestuursleden is het uitgangspunt dat het bestuur 

over kwaliteiten (deskundigheden en/of netwerken) beschikt die zijn toegesneden op de taak en de 

bevoegdheden van het bestuur en op de identiteit van het GGH. De huidige bezetting van het 

bestuur beantwoordt aan de vereiste kwaliteiten. 

 

Samenstelling bestuur: 

• Johan Grobbée, voorzitter 

• Derk Jan de Weerd, penningmeester 

• Rutger Jan van Woerden, secretaris 

• Robien van Ee, lid marketing & PR 

• Sanna van Putte, lid conservator 

• Wim van Sijl, lid facilities 

 

9 Stichting Vrienden Geert Groote Huis 

De stichting Vrienden Geert Groote Huis heeft als doelstelling het verlenen van steun aan het Geert 

Groote Huis. Het vriendenaantal is gegroeid tot ruim 200. 

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 

• Het werven van vrienden; 

• Het organiseren van gratis vrienden-bijeenkomsten zoals lezingen, concerten of iets anders; 

• De vrienden worden op de hoogte gehouden van vernieuwingen en evenementen in het 

GGH; 

• Vrienden mogen altijd gratis het GGH bezoeken. Ook mogen zij gratis naar lezingen, 

deelnemen aan socratische gesprekken en worden zij uitgenodigd voor de opening van 

nieuwe tentoonstellingen. 


