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1.Inleiding
Het jaar 2018 was een jaar met twee gezichten, aan de ene kant “business as usual”, maar aan de
andere kant ook veel activiteiten die te maken hebben met het toekomstbestendig maken van ons
mooie museum.
Op een aantal punten is ons museum stevig gemoderniseerd. De entree is verbouwd en daardoor
ruimer geworden. De nieuwe vloerbedekking in dit deel van het museum en in de Grootheestzaal
en de vervanging van de oude lichtstaat door een nieuwe duurzame lichtstraat maakt de aanblik
extra ruimtelijk. Op het dak zijn 120 zonnepanelen geplaatst, zodat we voor een behoorlijk deel
voor onze eigen stroomvoorziening kunnen zorgen. Er is een nieuwe keuken gekomen en deels
nieuw meubilair. Een nieuwe kassa vereenvoudigt de afhandeling van betalingen en het beheer van
onze voorraad winkelartikelen. In de Moltzerzaal zijn nieuwe consoles geplaatst en is een groot
scherm gemonteerd dat rondleiders met filmpjes ondersteunt in hun verhaal.
Het realiseren van al deze verbeteringen heeft een grote wissel getrokken op onze vrijwilligers. Wij
zijn dankbaar dat al deze projecten zo voorspoedig zijn verlopen.
Met eigen middelen was dit alles niet te realiseren. Gelukkig hebben we hulp gekregen van de
gemeente Ede in de vorm van een aantrekkelijke duurzaamheidslening en van een drietal externe
instanties, te weten de Rabobank, de Stichting Idee in Uitvoering en Stichting Johanniter Tehuis
"Oud Vossenhol".
Aan de andere kant was het “business as usual”. Met uitzondering van twee weken in november is
het museum steeds geopend geweest. Naast de vaste exposities zijn 4 wisseltentoonstellingen en
drie vitrinetentoonstellingen georganiseerd. De PR is verder geïntensiveerd.
Ook in de samenwerking met lokale partners is verdere voortgang geboekt.
Het verslagjaar 2018 is met een positief saldo afgesloten.
Voldoende reden voor tevredenheid dus. Slechts 1 facet baart ons nu enige zorgen en dat is de
teruggang in aantallen bezoekers. In 2018 mochten we 9.300 bezoekers ontvangen, een mooi
aantal voor een lokaal museum, maar wel minder dan in voorgaande jaren. Dat versterkt ons
streven om goed na te denken over hoe we ook in de toekomst als museum aantrekkelijk blijven
voor jong en oud, Bennekom en daarbuiten. In een volgend jaarverslag hopen we u te vertellen
over onze plannen voor de toekomst.
Jos van Kroonenburg, voorzitter
Wim van Kalleveen, secretaris
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2.De medewerkers
Bestuur
Het museum kent een bestuur dat als bevoegd gezag fungeert en de werkzaamheden
binnen het museum delegeert aan de directeur die bijgestaan wordt door stafleden.
Het bestuur van de Stichting Kijk en Luistermuseum was per 1 januari 2018 als volgt samengesteld:
Dhr. J. van Kroonenburg:
voorzitter (vanaf 22 februari 2017)
Dhr. W.C.L. van Kalleveen: secretaris, mede namens de Historische Vereniging Oud-Bennekom.
Dhr. W. Deiters:
penningmeester
Dhr. J. M. van Raan
bestuurslid
mw. Th. M. B. Smeenk-Bus bestuurslid tot oktober 2018
Het bestuur vergaderde zes maal en deze vergaderingen werden bijgewoond door de directeur
van het museum dhr. J. van Ginkel.
Tweemaal is er overlegd met de Historische Vereniging Oud Bennekom.
Directie

Dhr. J. van Ginkel
Stafleden
Dhr. J. Osté
Mw. M. Beaujean
Dhr. J. van de Pol

directeur
conservator historische collectie
communicatie
conservator muziekcollectie

De directie en de stafleden vergaderden maandelijks. Het werkoverleg tussen de staf, de directie
en de vrijwilligers verliep gestructureerd en regelmatig.
Administratie medewerker
Dhr. A. de Jong
Medewerkers
Het totaal aantal vrijwilligers was in 2018 gelijk aan het voorgaande verslagjaar namelijk 60.
Alle vrijwilligers hebben een eigen taak binnen het museum.
De taken die door de verschillende vrijwilligers worden uitgevoerd zijn onder meer het verzorgen
van rondleidingen, het organiseren van wisseltentoonstellingen, het onderhouden en waar mogelijk
repareren van de museumcollectie, het verzorgen en het onderhouden van het gebouw, het
verzorgen van de voorzieningen in de koffiekamer, het verzorgen van de administratie en de
communicatie en in- en verkoop voor de museumwinkel.
Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst afgesloten waarin de afspraken tussen de vrijwilliger
en het museum worden vastgelegd.
Ook in 2018 is door meerdere medewerkers deelgenomen aan bijscholingsactiviteiten, waaronder,
een BHV-cursus, een cursus AED-gebruik en een cursus beheerder brandmeldinstallatie.
Eind 2018 is afscheid genomen van twee medewerkers met een zeer lange staat van dienst. (25
jaar)
Medewerker in vaste dienst:
Binnen het museum is er een medewerker ingehuurd via de Werkkracht die de taak
conciërge/beheerder uitoefent.
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3. De verschillende beleidsterreinen
a. Public Relations:
Via de website, de social media, de persberichten, de optredens in lokale en regionale radio- en
tv-programma's, posters, folders en niet te vergeten: mond op mondreclame is er aandacht voor
het museum gegenereerd. In 2018 hebben we samenwerking gezocht met de andere leden van het
Museum Overleg Ede (MOE) voor een gezamenlijke campagne in het Visit Veluwemagazine. Niet
alleen wat er het hele jaar door bij ons te beleven is, ook de wisseltentoonstellingen kregen veel
aandacht. De vindbaarheid op het internet is aanmerkelijk vergroot.
Onze webpagina werd ruim 35.000 maal bezocht (75% unieke bezoekers, 25 % herhaalbezoek), een
stijging ten opzichte van vorig jaar. Op diverse andere websites wordt het museum genoemd en
gelinkt, zoals op de site van de Museumvereniging, Erfgoed Gelderland, WhichMuseum, DagjeWeg,
KidsproofArnhem, museum-info.nl, Go-Kids en Erop uit in eigen land.
De sociale media, zoals Facebook en Twitter waren belangrijke instrumenten om onze bekendheid
te vergroten. Ook is het museum met tekst en beeldmateriaal te vinden in de tijdschriften van
diverse touroperators en vakantieorganisaties.
De digitale tafel in het museum trekt veel aandacht. Deze geeft een goed beeld van wat er in deze
regio te beleven valt. Voor bezoekers een mooie manier om cultuurhistorische kennis te vergaren
over Bennekom en omgeving, waarvan veel en graag gebruik wordt gemaakt.
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De digitale tafel in gebruik

Het museum was met een stand vertegenwoordigd op de nationale Bus-idee-dag, een beurs
speciaal voor touringcarbedrijven en hun klanten, waar nieuwe contacten zijn gelegd en oude
onderhouden.
Ook werd het museum vertegenwoordigd op de Caravana (jaarlijkse kampeerbeurs in Leeuwarden)
In de Nationale Museumweek was het museum tegen gereduceerd tarief toegankelijk en waren er
bijzondere activiteiten voor kinderen en volwassenen.
In Bennekom werkten we mee aan diverse activiteiten, zoals de Vlegeldag, Open Monumentendag,
de Nacht van de Geschiedenis en de Dickensmarkt: een goede manier om de bekendheid van ons
museum te vergroten.
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b. Tentoonstellingen
We onderscheiden de grote wisseltentoonstellingen van de tentoonstellingen in de vitrines in de
gang naar de Moltzerzaal:
Wisseltentoonstellingen:
t/m 22 februari: 'Aan Tafel, hoe fijn kan het zijn, groot en klein', een tentoonstelling met
voorbeelden van tafelschikkingen vroeger en nu, rondom de feestdagen, geflankeerd door
poppenhuizen uit eigen depot.
2 maart t/m 6 juni: 'Het mechanisch draaispit te gast bij
mechanische muziekinstrumenten', een tentoonstelling
uit een privé-verzameling met draaispitten met dezelfde
techniek als gebruikt in onze mechanische
muziekinstrumenten.

23 juni t/m 3 november: 'poppen aan het woord', poppen, poppenkastpoppen, uit privé-collecties,
met een reeks van poppenkastvoorstellingen tijdens de tentoonstellings-periode.

Kijk & Luistermuseum
Bennekom

Uitnodiging

Iconen om bij stil te staan
Vrijdag 23 november 17.00 uur

Bestuur en directie nodigen u van harte uit voor de feestelijke
opening van de tentoonstelling.
De expositie toont iconen van Henk Roersma. Iconen zijn afbeeldingen van Bijbelse figuren, heiligen of met andere religieuze

24 nov 2018
t/m
23 feb 2019

kenmerken, geschilderd op een houten paneel. Het schilderen
gebeurt volgens vaste regels en met speciale materialen.
Na een lange studie van de technieken van het schilderen
begon Henk Roersma iconen te maken volgens de oude traditie.

9 november t/m 23 februari: 'Iconen om bij stil te staan', iconen
vervaardigd door Henk Roersma uit Lunteren.

Dit is de laatste keer dat zijn werk geëxposeerd wordt.
Wij zijn trots dat dit gebeurt in het Kijk en Luistermuseum.

Programma
•

Inloop genodigden, ontvangst met een drankje

•

Welkom door Jos van Ginkel, directeur Kijk en Luistermuseum

•

Optreden van het Wagenings Kleinkoor

•

Opening en bezichtigen tentoonstelling

•

Drankje en hapje

Contact
Riet Beaujean +31 610181371

In de vitrines:
13/02 t/m 03/03 en 04/05 t/m 23/06: 'Uit ons depot', een tentoonstelling van een aantal
voorwerpen van huishoudelijke aard uit ons depot.
09/03 t/m 04/05: 'Fatale wapendropping Keuenklep', een
tentoonstelling in samenwerking met de andere Edese musea,
waarbij de focus in ons museum lag op het verhaal van de broers
Herman en Max Lugthart, betrokken bij het verzet. Max Lugthart
is bij de wapendropping van 9 maart 1945 opgepakt en 20 maart
1945 gefusilleerd.
05/05 t/m 19/12: vervolg van de tentoonstelling met
huishoudelijke voorwerpen uit eigen depot.
19/12 tot heden: Schoenen, uit privé collectie.
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c. Collectie
Muziek
De muziekcollectie omvat ruim tweehonderd mechanische muziekinstrumenten uit de 19e en 20e
eeuw. Deze worden allen met een veerwerk opgewonden of met de hand gespeeld.
Afgelopen jaar hebben we weer enkele objecten aan onze collectie
toe kunnen voegen, zoals een klein draagbaar kistorgeltje dat
gebruikt werd tijdens zanglessen op school om zodoende beter toon
te kunnen houden.
Ook hebben we een Polyphoon speelkast met een collectie metalen
platen gekregen, die uit familiebezit komt en gebouwd is rond 1900. Dit
instrument heeft op diverse locaties in Nederland zijn dienst gedaan en is
zelfs gebruikt in 1945 tijdens de bevrijding.
Het werd namelijk in een geopende serre gezet en gespeeld om de
Canadese militairen te eren tijdens hun intocht.
Verder is er een groot TV-scherm in gebruik genomen, waarop een aantal
instrumenten in detail worden weergegeven terwijl je het “live” hoort
spelen.
Dit is een zeer gewaardeerde aanwinst, daar je nu vanaf de tribune ook
een prachtig beeld kunt krijgen van deze instrumenten, met name om te
zien hoe e.e.a. functioneert.
Tevens is de presentatie van de instrumenten aanzienlijk mooier geworden, nu ze op licht-kleurige
houten consoles staan die bovendien ook nog heel gemakkelijk verrijdbaar zijn.
Registratie
Alle onderdelen van de collectie worden geregistreerd in het systeem Adlib, dat door het museum
wordt gebruikt.
In de loop van 2019 zal worden overgegaan op het provinciaal gekozen systeem:
Memorix Mayor.
Het museum neemt deel aan het project Internet Gelderse Musea (IGEM), bekend onder de naam
Collectie Gelderland. Dit project heeft als doel het digitaal toegankelijk maken van museale
collecties in de provincie Gelderland. Met de invoering van het nieuwe systeem wordt beoogd:
eenheid in alle Gelderse musea, eenduidige, nauwkeurige registratie van de objecten en
gerelateerd aan AAT(Ned). In de tweede helft van 2018 zijn de voorbereidingen daarvoor gestart.
Redenen voor deelname van het Kijk en Luistermuseum zijn:
- Ondersteuning eenheid tussen de Gelderse musea.
- Technische verbeteringen t.o.v. Adlib.
- Onbeperkt aantal gebruikers op afstand.
- Ondersteuning bij implementatie.
- Jaarabonnement goedkoper.
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Textiel, erfgoed:
Gebruik van objecten uit de historische collectie in de verzetstentoonstelling.
Medewerking verleend aan een pop-up tentoonstelling bij de Panoramahoeve op de
monumentendag op 8 september. Medewerking verleend aan een pop-up tentoonstelling bij
Careander in Ede, op 29 september. Uitleen van objecten aan een tentoonstelling in Museum Oud
Lunteren. Opening Cultura Ede, raadtafel.
Dit jaar is er flinke voortgang geboekt met het fotograferen en digitaal registreren van textiel en
historische objecten en geplaatst op collectie van Erfgoed Gelderland.
Vanuit de staf hebben we deelgenomen aan een rondetafelgesprek over de juridische aspecten van
de eigendomsrechten van objecten, foto’s en teksten.
Zoals elk jaar is er regelmatig aanbod van kleine objecten geweest, zowel voor de textiel en
historische collectie.
Alle gevers hebben een dankbrief gekregen en een tegoedbon voor een museumbezoek.

d. Relaties
Gemeente
Er is goed contact met de Gemeente Ede bij de verantwoording van de door de Gemeente ter
beschikking gestelde gelden. Het museum beijvert zich die gelden goed aan te wenden voor beheer
en behoud van het gebouw, als ook voor het in stand houden en mogelijk uitbreiden van de
collectie.
MOE (Museum Overleg Ede)
Vanuit de directie wordt deelgenomen aan het Museumoverleg Ede (MOE). Gezamenlijke
projecten, gezamenlijke aanpak van de marketing en het project Digitaal tafelen bepaalden de
agenda.
Erfgoed Gelderland
Vanuit het museum worden de bijeenkomsten georganiseerd door Erfgoed Gelderland veelal
bijgewoond. Met name de vergaderingen van collectie Gelderland helpen ons om onze collectie op
een juiste manier te beschrijven
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Vrienden van het Kijk en Luistermuseum
De vitrines geschonken door de Vrienden zijn dit jaar
permanent gebruikt.
VakantieExperts Bennekom en boekhandel Novita
ontvingen gasten in ons museum.
Er was onder andere een literaire avond met schrijfster
Caroline Visser, met een voordracht over haar boek
‘Selma’.
Open Monumenten dag
Het museum heeft een kleine tentoonstelling met objecten uit de collectie van historisch speelgoed
en textiel ingericht in het historische theehuis van de Panoramahoeve. De vele bezoekers hebben
daar ook kunnen kennismaken met archeologische voorwerpen uit de omgeving van Bennekom.
De bijdrage van het museum gaat in samenwerking met de Historische Vereniging Oud-Bennekom.
Historische Vereniging Oud-Bennekom
Op dinsdag werken leden van de HVOB in het museum aan hun collectie en maken gebruik van drie
ruimtes in het museum. Het museum en de historische vereniging hebben afgelopen jaar wederom
de ‘Nacht van de geschiedenis’ georganiseerd. Dit jaar stond het thema ‘Opstand’ centraal.

e. Aanpassing gebouw
Het jaar 2018 stond in het teken van de aanpassing van het gebouw. Er is een groot aantal
aanpassingen gedaan om het gebouw voor te bereiden op de toekomst. Verduurzaming was daarbij
een belangrijk thema. Daarnaast is beoogd de entree te verruimen. In volgorde van tijd zijn de
volgende werkzaamheden uitgevoerd van januari tot en met november van het jaar:
● Vervangen van de kassa door een nieuwe kassa
● Het vervangen van de lichtstraat bij de entree door een lichtstraat met hoogwaardig
isolerend glas
● Het plaatsen van 120 zonnepanelen op de Moltzerzaal, in het kader van de stappen om tot
verduurzaming van ons energieverbruik te komen.
● Installeren van een scherm in de Moltzerzaal met filmpjes ter ondersteuning (aan
uitbreiding met nieuwe filmpjes wordt gewerkt)
● Het vervangen van de keuken in de koffiekamer door een nieuwe keuken
● Het leggen van nieuwe vloerbedekking in de van Grootheestzaal en entree
● De verbouwing van de spoelkeuken, waardoor er meer ruimte ontstaan is in de hal
● Het vervangen van het meubilair in het kantoor
● Het anders inrichten van de Moltzerzaal met nieuwe consoles
Het museum is daarbij financieel ondersteund door: stichting Idee in Uitvoering, de Rabobank,
Stichting Johanniter Tehuis "Oud Vossenhol". De bedrijven die voor het museum hebben gewerkt
hebben dat merendeels ook onder gunstige voorwaarden gedaan.
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Eerste bezoek na verbouwing.

4.Bezoekers
In het verslagjaar 2018 bezochten in totaal 9312 personen het museum.
2018

2017

2016

Bezoekers totaal

9312

11444

11.660

Jeugd (m.n.scholieren)

1649

750

706

Groepen:

2892

4422

5.108

Individueel:

4771

6272

5.846

Met ingang van 2018 worden onze bezoekers geregistreerd in het nieuwe kassasysteem.
Dat leidt tot een andere specifieker weergave dan hierboven.
2018
volbetalend
0001

entree volwassenen

609

0002

entree 65+ CJP/studie

651

0003

entree kind 4 t/m 17

591

Toegang overig
0004

entree groep

2892

0006

entree gratis

912

0007

entree aangepast

98

0008

entree vrienden

55

11

0009

entree school

523

0010

entree school gratis

1

museumkaart
9001

museumkaart volwassen

2446

9002

museumkaart kind

534

totaal

9312

Het museum is zeer geschikt voor een bezoek met kinderen, ook voor verjaardagsfeestjes.
De demonstraties in de muziekzaal met speeldozen, straatpiano's, pianola, draaiorgels en
automaten (muziek makende figuren) vallen steeds weer in de smaak.
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen toegang begeleid door een volwassene.
De schoolklas uit 1920 toont heel realistisch hoe hun (over)grootouders toen naar school gingen.
En in het nostalgische kruidenierswinkeltje met ‘ouderwets snoep’ zien ze wat opa en oma vroeger
voor een cent ging kopen.
Groepen schoolkinderen kunnen na afspraak onder begeleiding een van de volgende projecten
doen:
- de school van vroeger;
- verzamelen;
- muziek: speeldozen en draaiorgels;
- Veluwse klederdracht.
Kinderen kunnen een speurtocht door het museum doen.
Voor de allerkleinsten is er een speelhoek met een
poppenhuis.

Openingstijden
Het museum is het gehele jaar geopend van dinsdag t/m zaterdag van 14:00 uur tot 17:00 uur.
Voorts is het museum geopend op tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en
tweede kerstdag. Tijdens het Museumweekend en De Gelderse Museumdag is het museum extra
geopend.
Voor groepen bestaat de mogelijkheid afspraken te maken buiten de openingstijden.
Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
Het museum is gesloten op: zondag, maandag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en
eerste kerstdag.
Het museum is volledig toegankelijk voor personen in een rolstoel of met een rollator.
Publieksbegeleiding en wisseltentoonstellingen
De collectie wordt mondeling toegelicht tijdens de rondleidingen door het museum. Deze vorm van
presentatie is het instrument om de aantrekkingskracht van het museum te behouden en/of te
vergroten.
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5. Financiën
2018 is afgesloten met een positief resultaat. Het bestuur blijft de komende jaren kritisch naar de
inkomsten kijken en blijft zoeken naar nieuwe en moderne ontwikkelingen die tot meer bezoekers
van het museum zullen leiden.
Door de eigen inkomsten van het museum, de donaties, het werk dat door de vele vrijwilligers
wordt verzet en door de bijdrage van de Gemeente Ede is er sprake van een gezonde exploitatie.

6. Slot
In dit verslag is weer een overzicht gegeven van onze organisatie en van alle activiteiten en
ontwikkelingen binnen het Kijk en Luistermuseum. Wij zijn er als museum trots op dat wij door de
noeste arbeid en enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers een voor het publiek aantrekkelijk en
waardevol museum mogen zijn.
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