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Algemeen. 
De samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur (5 personen) is in 2017 ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van ultimo 2016. Het bestuur heeft in 2017 6 maal vergaderd en er heeft 
zoals gebruikelijk 2 maal een overleg plaatsgevonden met de vrijwilligers, betrokken bij de 
stichting.  
Het museum kan niet zonder de vrijwilligers, hun inbreng en inzet. Wij zijn trots op hen om hun 
kennis, inzet en enthousiasme en eenmaal per jaar vieren wij dat in een gezellig samenzijn samen 
met de resp. partners. Zoals bij veel instellingen is de werving van nieuwe vrijwilligers een 
probleem, want er vallen ook in de loop der jaren om allerlei redenen vrijwilligers weg, ook bij ons 
museum.  Van de 15 vrijwilligers zijn er 2 gestopt. Een punt van aandacht en ook zorg. Publiciteit 
om meer vrijwilligers te werven, een gedurig punt binnen onze stichting, levert al jaren feitelijk bijna 
geen respons op. Zonder voldoende vrijwilligers kan het museum niet draaien. 
 
Exploitatieresultaat staat onder druk 
Het aantal bezoekers en rondleidingen is in 2017 ten opzichte van het jaar 2016 -dat echt als een 
positieve uitschieter mag worden beschouwd, weer terug bij het gemiddelde. Dit betekent wel dat 
ook het exploitatieresultaat van de stichting weer feitelijk rond nul uit is gekomen, ware het niet dat 
tot grote vreugde het gemeentebestuur van Gennep een extra subsidie ( € 825,00) beschikbaar 
stelde om de extra kosten verbonden aan het in bezit nemen, herstel en toegankelijk maken in het 
museum van de stukken van kleiwarenfabriek Janssen (eervolle schenking door het 
Openluchtmuseum) deels te kunnen dekken. Dit heeft ook als resultaat gehad dat de stichting het 
jaar 2017 met een positief saldo heeft kunnen afsluiten. Het bestuur realiseert zich in toenemende 
mate dat de exploitatie van het museum een bron van zorg vormt. De afhankelijkheid van de 
subsidie van de gemeente (structureel € 1.500,00 met daarnaast de mogelijkheid om projectmatig 
nog een aanvullende bijdrage te vragen) om tot een dekkend resultaat te komen wordt groter, met 
name omdat de stichting niet echt de inkomsten kan beïnvloeden en de uitgaven al tot een 
minimum weet te beperken. Het bestuur houdt evenwel vast aan het principe van de gratis 
toegang voor bezoekers tijdens de gewone openstellingen, al zijn deze aantallen gering en is de 
bijdrage aan de exploitatie middels consumpties en overig verteer gering. Ook aan de 
openingstijden wil het bestuur niet te veel tornen. 
 
Bezoekers en excursies. 
Er is zeker belangstelling voor het pottenbakkersmuseum maar eerlijkheidshalve moet daar wel 
aan worden toegevoegd dat de jongere generatie niet echt deel uitmaakt van de bezoekers. Wij 
zien veel bezoeken in groepsverband bestaande uit families of vriendengroepen die het museum 
aandoen als onderdeel van een leuk dagje uit. 2017: 19 groepen/ excursies met 270 betalende 
deelnemers w.o. 22 kinderen, tegen het topjaar 2016: 26 groepen. (met 375 betalende 
deelnemers). Met name via de excursies moet het museum zijn eigen inkomsten verkrijgen. De 
bezoekers zijn in zijn algemeenheid erg tevreden met de rondleidingen en de audiovisuele 
presentaties. In die zin tracht het bestuur ook moderne hulpmiddelen in de rondleidingen toe te 
passen maar een en ander kost wel een investering. Met name moet de stichting het dus hebben 
van de georganiseerde excursies en minder van de bezoekers tijdens de gratis openingstijden. 
Omdat er tijdens de reguliere openingstijden altijd vrijwilligers aanwezig moeten zijn die soms zeer 
weinig te doen hebben en dit dan afgezet tegen de uren dat men aanwezig moet zijn en dit terecht 
als belastend ervaren, heeft het bestuur besloten om de reguliere openstellingsdagen te 
handhaven maar de openingstijden terug te brengen van 13.30 tot 17.00 uur. De vrijwilligers 
konden zich hierin vinden. Globaal hebben in 2017 plm. 200 bezoekers ons museum bezocht 
tijdens weekendopenstellingen (2016: 110). De registratie van de bezoekers in de 
weekendopenstellingen is medio 2017 verbeterd. Vanaf 2018 kunnen wij beter vergelijkingen 
maken aan de hand van deze betere verslaglegging. 



Ook is besloten om voortaan geen kerstactiviteit meer te organiseren voor belangstellenden, dit 
nav de evaluatie met de vrijwilligers van de kerstexpositie 2017 die 11 dagen open was in de 
maand december en begin januari 2018. De tentoonstelling was inhoudelijk overigens zeer de 
moeite waard. De belangstelling voor een bezoek in de voor veel mensen toch al drukke 
kerstperiode is kennelijk toch te gering afgezet tegen het vele werk verbonden aan de inrichting 
van een kersttentoonstelling en het beslag op de vrijwilligers in deze periode. Een bijkomend maar 
niet onbelangrijk punt waren de stookkosten, omdat het gebouw maar beperkt geïsoleerd is. Wel 
een succes was het bezoek van een 78 tal basisschoolleerlingen aan deze tentoonstelling. 
 
Elke vrijdagmorgen werkt een aantal vrijwilligers aan het onderhoud van de gebouwen, installaties 
en het terrein rondom het museum. 
 
Intos 
Via de Intos kon de stichting voor een korte periode beschikken over een vrijwilliger voor een 
beperkt aantal uren per week (4 uur). Deze was meer dan welkom om kleine technische 
werkzaamheden en onderhoud te verrichten. De duur van de detachering was evenwel van korte 
duur vanwege doorstroom van betrokkene in een ander dienstverband per medio 2017. Sedertdien 
heeft de stichting nog altijd zonder resultaat de vraag aan Intos voorgelegd of een nieuwe 
kandidaat uit de bijstand of sociale werkvoorzieng bereid zou kunnen worden gevonden. Dit blijkt 
helaas tot op heden kennelijk niet haalbaar. 
 
Open Monumentendag 2017.  
Thema burgers, boeren en buitenlui. 9 en 10 september 2017. Samen met de stichting 
cultuurbehoud Milsbeek die hiervoor een fototentoonstelling had ingericht. Bovendien konden 
bezoekers deze dagen inschrijven op het boek “ De minse op de Milsbèk”. Ongeveer 300 
personen brachten een  bezoek aan onze pottenbakkerij op de open monumentendag: een 
bemoedigend aantal.  
 
Subsidieaanvraag Prins Bernhardfonds 
Het bestuur heeft in 2017 het Prins Bernhardfonds benaderd voor subsidie in de kosten van de 
aanschaf van een groot beeldscherm noodzakelijk om de bezoekers de historie te kunnen laten 
zien door middel van een doorlopend overzicht van foto’s en bewegende beelden. Het fonds heeft 
de aanvraag afgewezen vanwege voorrang geven aan andere projecten binnen het 
kwartaalbudget. Teleurstellend ook vanwege deze wel algemene motivering en het gegeven dat 
het fonds per kwartaal telkens weer over een nieuw budget kan beschikken. Maar het bestuur 
overweegt om in 2018 een nieuwe aanvraag te doen, mede gelet op de noodzaak om waar 
mogelijk de inkomsten te verhogen en of uitgaven te dekken met extra bijdragen van derden. 
 
Aanvullende steun en faciliteiten gemeente Gennep. 
De gemeente Gennep heeft besloten dat alle monumentenbeheerders gratis lid worden van de 
Monumenten-wacht met daaraan verbonden een jaarlijkse inspectie en subsidie. Hiernaast stelt de 
gemeente nog een subsidiemogelijkheid vast ter gedeeltelijke dekking van onderhoud, herstel en 
reparatie aan een gemeentelijk monument. Het bestuur stelt deze geste zeer op prijs. Het door de 
gemeente beschikbaar gestelde fraaie Monumentenschildje heeft in het museum een plekje 
gevonden. 
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