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Jaarverslag Stichting “De Oude Pottenbakkerij” 
Milsbeek over het jaar 2021 
 
 
Op 16 april 2021 is Geert Jabobs, grondlegger en initiator van ons museum,  op de hoge 
leeftijd van 90 jaar overleden.  
Zijn heengaan heeft ons allen en velen ook buiten onze kring diep geroerd.  
Wij zijn Geert veel dank verschuldigd en wij zijn blij dat wij Geert ter ere van zijn 90e 
verjaardag een portretkop in klei hebben mogen aanbieden,  
zodat zijn karakteristieke markante “kop” met zijn bekende onafscheidelijke muts ons altijd 
weer Geert in herinnering zal blijven roepen.  
Een geliefd mens en een groot keramist is van onze heengegaan.  
Geert zal worden gemist maar als bestuur zullen wij samen met zijn naaste familie de weg 
vervolgen die Geert met “zijn” museum voor ogen stond.  
 
Wij zijn dan ook blij dat zijn dochter Tjinta bereid is gevonden om tot het bestuur toe te 
treden, mede nu namens de familie. 
 
Wij hebben binnen het bestuur nog een nieuw gezicht mogen verwelkomen, nl. Arno van 
Riet zodat het bestuur weer op sterkte is met 6 personen. 
 
Het museum is in het verslagjaar deels en beperkt open geweest mede op advies en op 
basis van de landelijke corona-richtlijnen.  
Dit betekende dat wij enkel in een deel van 2021 groepsexcursies hebben kunnen 
organiseren en reguliere openstellingen.  
Uiteraard heeft dit zijn negatieve weerslag gehad op de exploitatie.  
Met name de groepsgewijze bezoeken met rondleiding, film en verteer vormen de 
hoofdinkomsten van ons museum. 
 
Het bestuur wil haar dank uitspreken voor de extra financiële bijdrage welke het 
gemeentebestuur van Gennep ons heeft verstrekt om tegemoet te komen  
aan de financiële gevolgen van het gedwongen sluiten van ons museum.  
Deze tegemoetkoming vond plaats naast de reguliere jaarlijkse subsidie welke ons 
museum van de gemeente ontvangt. 
 
De stichting heeft in 2021 financieel, als wij kijken naar de eigen inkomsten en uitgaven, 
negatief gedraaid.  
Het is dankzij de subsidie van de Rabobank -in 2021 ontvangen maar drukkende op 
uitgaven in 2020 (gedaan in kosten aanleg voetpad)  
en naast de reguliere gemeentesubsidie ad € 1.754,00 en daarboven nog een extra 
ontvangst van de gemeente ad €1.227,82  
ter beperking schade in verband met de coronamaatregelen voor het verenigingsleven, 
dat onze stichting in de plus heeft gedraaid.  
 
Deze aanzienlijke subsidies, noodzakelijk opdat wij niet in de rode cijfers zouden komen,  
laten zien dat onze stichting financieel kwetsbaar is gelet op het beperkte vermogen  
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om genoeg eigen inkomsten te verwerven mede afgezet tegen de vaste kosten en 
uitgaven welke de exploitatie van onze pottenbakkerij nu eenmaal vragen. 
 
Het bestuur hoopt dat de extra financiële externe impulsen ook in de toekomst 
beschikbaar blijven om onze exploitatie in de zwarte cijfers te houden  
en zodoende onze activiteit overeind te kunnen houden. 
 
Voorlopig is het exploitatiesaldo (op kasbasis) geraamd op € 2.500,00 ( tegen -/- € 
3.405,00 in 2020).  
Zoals gezegd geeft dit saldo een vertekend beeld door de extra bijzondere baten van de 
Rabobank en de extra subsidie van de gemeente.  
Zonder deze extra baten zou de reguliere exploitatie plm. € 1.200,00 in de min zijn 
geweest.  
Een extra hogere kostenpost voor nu en de nabije toekomst is de gasrekening die, nu 
onze stichting eind 2021een eigen aansluiting heeft moeten nemen,  
gebaseerd is op de huidige hoge tarieven.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting De Oude Pottenbakkerij 
op 23 maart 2022, 
 
De voorzitter, J. Liebrand 
 
 
 
De secretaris, T. Thijssen 

 


