Jaarverslag 2020 van de stichting ``Realisatie gedachtegoed Geert
Groote``
definitief 18 mei 2021
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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 wordt 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, 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
museale 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

Zoals bekend kan met ingang van 1 juli 2019 het Museum Geert Groote Huis(hierna te noemen GGH)
met de museumkaart worden bezocht. De invoering van de museumkaart heeft -zoals verwacht- een
duidelijk positieve invloed op het bezoekersaantal in het GGH. Criteria voor goed museaal handelen
zijn neergelegd in de Museumnorm 2020.Ten alle tijde dient het GGH aan deze museumnorm te
voldoen. Het bestuur voert een doelgericht beleid om rekening te houden met deze museumnorm.
Het 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 jaarlijks een expositieplan opgesteld
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 omtrent twee
tentoonstellingen per jaar.

3 Openstelling

2020 een heel bijzonder jaar

De eerste 2 maanden van 2020 functioneerde het Museum GGH normaal. Daarna kreeg het GGH
zoals nagenoeg de hele samenleving en dus ook alle culturele instellingen te maken met de Corona
pandemie. Een beperkt aantal maanden was het GGH geopend, waarbij zoveel als mogelijk rekening
werd gehouden met beperkende coronamaatregelen. Voor een belangrijk deel van het jaar 2020
moest het GGH echter noodgedwongen de deuren sluiten. Een ongekende situatie met grote
gevolgen voor ons museum. Dit had met name gevolgen voor het bezoekersaantal en de inrichting
van het museum. Tevens had dit consequenties voor vrijwilligers en niet in de laatste plaats voor de
financiën van het museum. Ruim de helft van onze vrijwilligers maakt deel uit van de risicogroep
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70+ers. Dit betekent dat in verband hiermee extra zorgvuldig moest worden bekeken of inzet van
deze vrijwilligers veilig en verantwoord was.

Openingsuren

Openingstijden:
• Laag seizoen (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.
• Hoog seizoen (april t/m oktober): woensdag t/m zaterdag van 11 uur tot 17.00 uur ;
zondags van 13.00 uur tot 17.00 uur.
• Voor besloten bijeenkomsten wordt ook gebruik gemaakt van de maandag, de dinsdag
en van de avonduren.

Bezoekersaantal

In 2020 trok het GGH omtrent 1300 bezoekers (252 betalende bezoekers, 1063 bezoekers met
museumkaart).

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. Dit is van toepassing zowel op het
basisonderwijs als op het Voortgezet Onderwijs .

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 brengen. Met behulp van enthousiaste vrijwilligers is een aantal acties verricht
teneinde het publieksbereik te vergroten.
Het GGH is actief geïnteresseerd in de ontwikkeling van het Lamme van Dieseplein en omgeving. Aan
bijeenkomsten hierover wordt door vertegenwoordigers van het GGH deelgenomen.
Ook zoekt het GGH actief samenwerking met andere relevante partijen in Deventer en daarbuiten.
Het Etty Hillesum Centrum, Deventer Verhaal, Stichting Thomas a Kempis, Historisch Centrum
Overijssel, de Bibliotheek/Atheneumbibliotheek en het Catharijne Convent zijn hier voorbeelden van.
Daarnaast vindt overleg plaats over de wijze waarop VVV en GGH kunnen samenwerken.
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
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4 Financiële situatie

De gedwongen sluiting van het GGH gedurende een belangrijk deel van het jaar 2020 heeft voor het
museum GGH grote financiële gevolgen gehad door het wegvallen van een fors deel van de
inkomsten. Ondanks inspanningen om de kosten te beperken is door de omvang van de vaste
(doorlopende ) kosten een voor onze stichting fors nadelig saldo ontstaan. Bekeken wordt of het
GGH, gezien de Coronaperikelen, in aanmerking komt voor financiële ondersteuning door de
Gemeente Deventer. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2020, waarin
verslag wordt gedaan van de financiële positie en de behaalde resultaten van de stichting.
Begroting voor het jaar 2021 ziet er niet rooskleurig uit. De huur van het GGH wordt verhoogd.
Geconstateerd kan worden dat voor 2021 een tekort wordt verwacht.

5 Fondsenwerving

De jaarlijkse bijdrage (5000 Euro) van de stichting Vrienden GGH draagt in bijzondere mate bij aan de
financiële positie van de stichting ``Realisatie gedachtegoed Geert Groote``.
Fondsenwerving heeft in 2020 bijgedragen aan de inkomsten van het GGH welke specifiek bedoeld
zijn voor investeringen in apparatuur ed.
Voor het lichtkunstproject is door het bestuur stichting Erven Witteveen fonds in 2020 een bijdrage
van € 6.250 gedaan en van het Mondriaanfonds is voor dit project in het verslagjaar een bijdrage
ontvangen van € 1218,-- .
Bieze makelaars sponsort het GGH met 1000 Euro op jaarbasis.

6 Facilitaire aangelegenheden
•

•
•
•

Voortgang project Lichtkunst vordert moeizaam. Overleg hierover vindt plaats tussen
werkgroep project lichtkunst en Herman Kuijer.
Aandacht voor luchtvochtigheid in crypte.
VR-project komt met bedrijf Twin Sense tot afronding
Vervanging van kassasysteem

7 Evenementen
Exposities
•
•
•

Tot 16 februari 2020: ``Dames, Darwin en Devotie``.
Van 26 februari tot september 2020:``Art stations of the Cross``; 13e kruiswegstatie.
Vanaf 7 oktober 2020 :``Herontdekt! Moderne Devotie als inspiratiebron in de 19e eeuw``.

Concerten/muziek

Geen, vanwege de Coronapandemie.

Lezingen
•

3 maart 2020: Lezing Rycklof Hofman over Geert Groote en de mystiek.

Diverse Activiteiten
•
•
•
•

Geert Groote wandelingen vanuit GGH
Reeks Socratische gesprekken
29 februari 2020: Kelderfest
19 september: Dag van de vrede

In verband met Corona zijn nagenoeg alle reguliere activiteiten in 2020 zoals Geert Groote dag en
Geert Groote lezing helaas geannuleerd.
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8 Vrijwilligers en Bestuur

Alle 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. Wij hopen dat Corona geen al te grote consequentie heeft voor ons vrijwilligersbestand.
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
(eindejaar)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. Afgesproken is om
de komende periode meer aandacht te gaan besteden aan de scholing en opleiding van onze
vrijwilligers Dit moeilijke Coronajaar heeft het bestuur gepoogd om de band met de vrijwilligers
zoveel als mogelijk te bestendigen.

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.
Twee leden van het bestuur vormen de kascommissie van de Stichting Geert Groote Huis. Deze
stichting is eigenaar van het gebouw waarin het museum is gevestigd. Onze stichting huurt dit pand
van de eigenaar. Twee leden van de Stichting Geert Groote Huis vormen de kascommissie voor onze
stichting. Op deze wijze is externe controle gericht op de financiële huishouding en met name de
jaarrekening geborgd.
Samenstelling bestuur:
• Johan Grobbee, voorzitter
• Derk Jan de Weerd, penningmeester
• Rutger Jan van Woerden, secretaris
• Robien van Ee, lid marketing & PR
• Dick van Swet, lid facility
• Lid conservator PM
Per begin van het jaar 2020 is Sanna van Putte gestopt met haar conservatorfunctie bij het GGH.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon Maria van Mierlo heeft in haar periodiek verslag over de afgelopen periode
gemeld dat er geen sprake is van noemenswaardige ontwikkelingen.

Governance Code Cultuur

Er is sprake van permanente aandacht van het bestuur voor Governance Code Cultuur zoals
aangegeven in de museumnorm 2020. Indien zinnig wordt Governance Code Cultuur besproken in
bestuursvergaderingen en/of vrijwilligersbijeenkomsten. Zoals bekend is de Governance Code
Cultuur een kader waarin aanbevelingen worden gedaan om goed bestuur te waarborgen. Belangrijk
punt is onder meer dat we ons wapenen tegen belangenverstrengeling. Dit belang wordt versterkt
vanuit het gegeven dat onze organisatie geheel bestaat uit vrijwilligers. De Governance Code beoogt
de relatie met de buitenwereld, het publiek, financiers etc. te versterken. De website zal een
belangrijk medium zijn om de relevante informatie aan te geven.
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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. Het merendeel van de vrienden GGH is ons
trouw gebleven ondanks de lastige Coronasituatie. Wij zijn hen daar erg dankbaar voor.
De stichting Vrienden GGH tracht dit doel onder meer 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 of met korting naar
lezingen, deelnemen aan socratische gesprekken en worden zij uitgenodigd voor de opening
van nieuwe tentoonstellingen.
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