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Jaarverslag 2019 van de stichting ``Realisatie gedachtegoed Geert 
Groote``  
 ( concept d.d.  18 maart 2020) 

 

 

 

Inhoudsopgave 
Jaarverslag 2019 van de stichting ``Realisatie gedachtegoed Geert Groote`` ........................................ 1 

1 Missie ................................................................................................................................................ 2 

2 Museale functie ................................................................................................................................ 2 

3 Openstelling ...................................................................................................................................... 2 

Openingsuren .................................................................................................................................. 2 

Bezoekersaantal .............................................................................................................................. 3 

Contacten met onderwijsinstellingen ............................................................................................. 3 

Marketing en PR .............................................................................................................................. 3 

4 Financiële situatie ............................................................................................................................. 3 

5 Fondsenwerving ............................................................................................................................... 4 

6 Facilitaire aangelegenheden ............................................................................................................ 4 

7 Evenementen ................................................................................................................................... 4 

Concerten/muziek/toneel ............................................................................................................... 4 

Lezingen ........................................................................................................................................... 4 

Diverse Activiteiten ......................................................................................................................... 4 

Bestuur ............................................................................................................................................ 5 

Governance Code Cultuur ............................................................................................................... 5 

9 Stichting Vrienden Geert Groote Huis .............................................................................................. 6 

 

  



2 
 

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 
 

Eind 2018 heeft na een lang en intensief traject de museumregistratie van het Geert Groote Huis 
(hierna te noemen GGH) plaatsgevonden. Met ingang van 1 juli 2019 kan het GGH met de 
museumkaart worden bezocht.  De invoering van de museumkaart heeft –zoals verwacht- een 
duidelijke 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. 
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.   Tevens is in 2019 onze bibliotheek geopend,waar met name aandacht 
wordt geschonken aan Geert Groote en de Moderne Devotie. 
 
3 Openstelling 
 
Openingsuren 

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

zondag 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 ; 

zondag 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 2019 trok het GGH omtrent 3300 betalende bezoekers .Van deze bezoekers was meer dan de helft 
in het bezit van de 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. Dit betrof evenementen zoals exposities, lezingen, 
muziekvoorstellingen, themarondleidingen etc. 
 
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 wordt al samengewerkt met VVV.    . 
 
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 2019 ziet er goed uit. De jaarrekening 2019 is met een positief resultaat 
van bijna 3200 Euro vastgesteld en op 4 maart 2020 door de kascommissie  geaccordeerd .De kosten 
in verband met het niet doorgaan van de GG lezing en de GG dag zijn beperkt en kunnen worden 
gedekt uit de resterende bedragen van voorgaande jaren en de deelsubsidie van de Provincie. Voor 
nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2019, waarin verslag wordt gedaan van de 
financiële positie en de behaalde resultaten van de stichting.  

http://www.geertgrootehuis.nl/
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Voor het jaar 2020 is een  sluitende begroting  gepresenteerd. Hierbij is afgesproken de 
toegangsprijzen enigszins te verhogen.  
 
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 2019 bijgedragen aan de inkomsten van het GGH. Door bestuur  stichting 
Erven Witteveen fonds (12.500 Euro) en Mondriaanfonds (35000 Euro) zijn  belangrijke bijdragen 
gedaan t.b.v. onder meer audiotour,VR uitbreiding en het project lichtkunst. Bieze makelaars 
sponsoort het GGH  met 1000 Euro op jaarbasis. 
  
 
6 Facilitaire aangelegenheden 
 

• Project Lichtkunst  vordert gestaag. Overleg hierover vindt plaats tussen werkgroep project 
Lichtkunst en de kunstenaar  Herman Kuijer. 

• Op 25 februari 2019 heeft de officiele opening van bibliotheek van het GGH plaatsgevonden. 
• Aandacht voor luchtvochtigheid en railsysteem verlichting in crypte. 
• VR –project  komtmet bedrijf Twin Sense eindelijk tot afronding . 
• Aanschaf en nadere uitwerking van Audiotour. 
• Terminal/scanner voor gebruik Museumkaart is geïnstalleerd. 
 

 
 

7 Evenementen 
Exposities 

•  Zomerexpositie betreft fotowedstrijd ``Plekken van devotie``.` 
• Najaarsexpositie : Dames,Darwin en Devotie 
• Voetsporen van bezieling: Video-installatie in Crypte 

 
Concerten/muziek/toneel 

•  4 mei Rosenstrasse, solotoneel,in het kader van Theater na de Herdenking.   Een succesvolle 
bijeenkomst. 

• 12 mei Concert door Ensemble A 1 uit Bathmen e.o.   Steengoed maar matig bezocht. 
• 6 oktober Concert ensemble Oostenwind uit Deventer e.o. Fraai concert,veel en enthousiast 

publiek   
 
Lezingen 

• Geert Groote voorjaars lezing  
 

 
Diverse Activiteiten 

• Geert Groote wandelingen vanuit GGH 
• Reeks Socratische gesprekken;filosofiecursus 
• Film Thomas  a Kempis op donderdag 24 januari 
• Kunsteducatieproject vanuit het basisonderwijs(Hagenpoort) 
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• Documentaire Film  Human in maand van filosofie(april) 
• Dag van de vrede 
• Open  Monumentenweekend  en Nacht van Goud : korenlint 
• Dag van de Dialoog 
 

In verband met te weinig belangstelling zijn Geert Groote dag (17 november  2019)en Geert Groote 
lezing( Griet Vandermassen,15 november 2019) helaas geannuleerd . Evaluatie heeft uitgewezen dat 
de geringe belangstelling onder meer te maken heeft met slechte timing en overlap van activiteiten 
binnen de stad  Deventer op de bewuste data. 
 
 
 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. 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 meer aandacht te gaan besteden aan de scholing en opleiding van 
onze vrijwilligers. Er is een meer doeltreffend roostersysteem (inzetrooster) ingezet. Dit inzetrooster 
werkt goed. 
 
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 Grobbee, 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 ,per 10 december  opgevolgd door Dick van Swet , lid facility 

 
 
 Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon Maria van Mierlo heeft in haar periodiek verslag gemeld dat er geen sprake 
is van noemenswaardige ontwikkelingen. De vertrouwenspersoon gaat een meer actieve rol 
vervullen via publicaties in de nieuwsbrief en gaat zorgen voor een jaarlijkse verslaglegging. 
 
Governance Code Cultuur 

 
Er is sprake van permanente aandacht van het bestuur voor Governance Code Cultuur zoals 
aangegeven in Museumnorm 2020. Indien zinnig wordt Governance Code Cultuur besproken in 
bestuursvergadering en/of vrijwilligersbijeenkomsten. Zoals bekend is de Governance Code Cultuur 
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een normatief kader waarin aanbevelingen worden gedaan om goed bestuur te waarborgen. Punt 
van belang is onder meer dat we ons wapenen tegen belangenverstrengeling. Dit belang wordt 
onderstreept vanuit het gegeven dat onze organisatie geheel bestaat uit vrijwilligers. 
In maart 2018 is het actieplan Governance Code Cultuur voor onze stichting opgesteld, waarbij een 
kader wordt aangegeven waarin aanbevelingen(de 9 principes) worden gedaan om goed bestuur te 
waarborgen.   De  website zal een belangrijk medium zijn om de relevante informatie aan te geven. 
Het bestuursmodel van onze organisatie is gebaseerd op de omstandigheid dat we een stichting  zijn 
met bijbehorende Statuten. Veel ideeën vanuit het actieplan zijn reeds uitgevoerd of hebben de 
aandacht van het bestuur. 
 
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 ongeveer 230.. 
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 of met korting naar 

lezingen, deelnemen aan socratische gesprekken en worden zij uitgenodigd voor de opening 
van nieuwe tentoonstellingen. 
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