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Inleiding

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag
van Stichting Sliedrechts Museum.
Over toen én voor nu.

Net als veel clubs en culturele instellingen had het Sliedrechts Museum
ook dit jaar last van de maatregelen in
verband met het covid-19-virus.
Van lockdown, naar open met allerlei
maatregelen, naar weer een
lockdown; het was een bewogen jaar.
Maar ondanks dat hebben we met
onze vrijwilligers weer veel moois
mogen neerzetten, met als hoogtepunt de langverwachte expositie over
het voormalig cultureel centrum
De Bonkelaar.
Het bezoekersaantal in 2021 lag zelfs
boven het landelijk gemiddelde van
30% van het normale bezoekersaantal.
Bij het Sliedrechts Museum was dat
bijna 45%.
Vooruitblik op het jaar 2022
Als bestuur van het museum hebben
we het voornemen om van het jaar
2022 een mooi jaar te maken. Er zijn
tal van plannen, die we graag ten uitvoer willen brengen. Allereerst willen
we meer bezoekers trekken door het
bieden van een aantal interessante
tentoonstellingen, een goede PR
en het gebouw meer uitstraling te
geven. Zo wordt de ontvangstruimte
heringericht en het pand zichtbaarder gemaakt.

Gedurende het jaar worden er vier
exposities gehouden van ieder zes
weken waar ‘gerenommeerde’ kunstenaars uit Sliedrecht of van Sliedrechtse komaf hun werken aan het
publiek tonen. Tussendoor komt nog
een expositie naar aanleiding van het
boek ‘De schilders van de Biesbosch’.
Analoog aan de expositie in het
Sliedrechts Museum zal er in het
Dordts Museum een vergelijkbare
tentoonstelling te zien zijn’.
In oktober sluiten we het jaar af met
een expositie over recente archeologische vondsten uit Sliedrecht en
omgeving. Dit gebeurt in samenwerking met de archeologievereniging
Alblasserwaard.
Gedurende het jaar worden er diverse onderhoudswerkzaamheden
gepleegd aan het gebouw. Vooral de
regenafvoer en het optrekkend vocht
in de muren vormen een punt van
aandacht.
Om de PR te vergroten zal er
driemaandelijks een nieuwsbrief
verschijnen. Niet alleen voor onze
vrijwilligers, maar ook voor leden van
de Club van 100, stichting Vrienden
van het Museum en externen, zoals
de Stamboom en de HVS.
Daarnaast worden in 2022 de
Statuten en het Handboek Museum
geüpdatet, het textiel beoordeeld
en ‘last but not least’ zal er gezocht
worden naar nieuwe vrijwilligers, met
name gastheren en gastvouwen.
Namens het bestuur van het
Sliedrechts Museum wens ik u veel
leesplezier en een gezond 2022.
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Voorzitte

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden
De heer J. Verhoef
Mevrouw M. van Krimpen
De heer P. Bons
De heer B. Gort
Mevrouw M. Visser-van der Tak
De heer B. Visser
Mevrouw A. van Leeuwen-Kloosterman

voorzitter
secretaris
penningmeester
activiteiten
social media en (tekst)ontwerp
beheer gebouwen
P.R. en coördinator vrijwilligers
(vanaf september)

Bestuursvergaderingen
11 maart, 24 juni, 19 augustus, 28 september, 26 oktober en 23 november

Vrijwilligersoverleggen

Club van 100

Op 17 juni en 30 september zijn er
vrijwilligersoverleggen geweest.
In augustus was het gelukkig mogelijk
om onze vrijwilligers te trakteren op een
BBQ in onze eigen museumtuin. Voor de
gezelligheid, maar ook als uiting van dank
voor hun inzet voor het museum.
Daarnaast mochten we twee nieuwe
vrijwilligers verwelkomen deze zomer,
de heer G. Harskamp en mevrouw A. van
Leeuwen-Kloosterman.

Het museum heeft al enkele jaren een
groep trouwe donateurs, die jaarlijks
bijdragen in de kosten waardoor het
museum in staat is om exposities net
wat aantrekkelijker te maken; zo is in het
verslagjaar een groot multi-mediascherm
aangeschaft van de inkomsten van de
Club van 100. Tijdens de expositie over
de Bonkelaar kon dit worden ingezet om
beelden te vertonen van de activiteiten die
daar hebben plaatsgevonden.
Voor velen een mooie herinnering.

Overzicht van
het jaar 2021
We begonnen het jaar in een verplichte lockdown. Desondanks vonden er nog vele
werkzaamheden plaats.
In het oude Raadhuis werd ventilatie aangelegd en het dak werd geïsoleerd. Ook werden
er zonnepanelen aangebracht op het dak. Dit was mede mogelijk door een gift van
Stichting De Kaai.
.

Op 3 juni werden de werkgroepen van de vrijwilligers
weer opgestart, uiteraard met
inachtneming van de
vigerende regels.
Op woensdag 23 juni ging
het museum weer open voor
publiek.
Bij de heropening was de tentoonstelling “Naar de dokter”,
die kort voor de lockdown
was geopend, nog te bezoeken voor het publiek.

Tijdens deze expositie was er een prijs
te winnen voor degene die wist te raden
hoeveel witte knopen er in een apothekerspot zaten. Mevrouw van Vliet was de
winnaar, haar schatting zat er het dichtste
bij. Ze werd beloond met een mooie bos
bloemen en een kleine variant van het
beeld “De poveraar”.
Eind september is de expositie afgebroken.

Begin oktober is er een pinapparaat aangeschaft, zodat bezoekers hun entree en
eventuele aankopen niet meer contant
hoeven af te rekenen.

In de Bodekamer was ondertussen een
mini-expositie gestart over “Ons kent Ons”
met foto’s van mensen op de Kerkbuurt uit
de jaren ’50 en ’60.

Er was veel belangstelling voor de demonstratie 3D-printen, die Arjan Peters op
23 oktober gaf in het museum. Mensen waren zeer enthousiast over zijn model van de
Sliedrechtse watertoren, die hij in verschillende maten kon printen.
Veel mensen schaften een model aan.

Donderdag 28 oktober organiseerde het
museum speciaal voor haar Club van 100
een “sneak preview”.
Als waardering voor hun steun konden
zij onder het genot van een hapje en een
drankje als eersten de Bonkelaar
expositie bezichtigen.

Op vrijdagmiddag 29 oktober was de
officiële opening, die werd verricht door
wethouder Ed Goverde. Dit werd vooraf
gegaan door een openingswoord van de
voorzitter van het museum, Joost
Verhoef. Na de openingshandeling werd er gesproken
door oud-Bonkelaar directeur
Piet Mostert en Michiel van
Houselt, samensteller van het
boek over De Bonkelaar.
De expositie kon rekenen op
veel belangstelling.

Tijden herleven
Expositie De Bonkelaar
Herinneringen aan
theater De Bonkelaar
De trots van Sliedrecht
in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90
Kijk op de website www.sliedrechtsmuseum.nl
voor meer informatie
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Locatie: Sliedrechts Museum
Start:

30 oktober 2021

Tijd:

Geopend op
woensdag en
zaterdag van
14.00 - 17.00 uur

Toegang: Volwassenen € 2,Kinderen € 1,-

T PIN

BETALEN ME
!
MOGELIJK!

Kerkbuurt 99, 3361 BD Sliedrecht
0184 413 404 (tijdens openingstijden)
www.sliedrechtsmuseum.nl

In november mochten we groep 5 van de
Anne de Vriesschool verwelkomen.
Zij maakten gebruik van de voucher die
elke school ontvangen heeft en waarbij
1 groep van een school het museum
kosteloos mag bezoeken.
We hopen de andere scholen in 2022 te
mogen begroeten.

Sliedrechts Museum

Ook de Rotary Club Sliedrecht bezocht
het museum in november. Van hen mochten wij een mooie gift van 750 euro in
ontvangst nemen.

Adres
Telefoon
E-mail
Website
KvK-nummer
Rekening nr
Secretariaat
Geopend

Begin december bezocht de buurtwerker van Servanda Sociaal Werk,
de heer Hurkmans, het museum
voor de opname van het programma Ontmoetingen Online. Dit is
een programma speciaal voor
mensen die niet mobiel
genoeg zijn om het huis te
verlaten. Doordat zij deelnamen
via videobellen konden zij meteen
vragen stellen over wat zij te zien
kregen.

Voor groepen vanaf 6 personen is het mogelijk om buiten
deze tijden op bezoek te komen.
Mailt u gerust of bel tijdens openingstijden voor een
afspraak.
Naast een verrassend uitgebreide collectie om te
bezichtigen, heeft het museum ook een klein winkeltje
met (Sliedrechtse) artikelen, leuk als cadeautje of
relatiegeschenk.
Het winkeltje is vrij toegankelijk tijdens openingsuren.

Vanaf 8 december vonden we het gezien de oplopende besmettingsaantallen niet meer
verantwoord om open te blijven voor publiek. Vanaf zondag 19 december ging Nederland weer in lockdown en moest het museum ook voor haar vrijwilligers sluiten.

2021

2020

2019

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

0
0
0
0
0
32
37
48
242
164
151
17

64
223
30
0
0
6
23
39
52
21
0
0

205
118
49
0*
0*
0*
90
72
38
121
88
83

Totaal

708

458

864

* Museum gesloten vanwege een grote verbouwing

2018
181
318
184
35
109
20
64
53
123
37
141
140
1405

Kerkbuurt 99-101, 3361 BD Sliedrecht
0184 413404
info@sliedrechtsmuseum.nl
www.sliedrechtsmuseum.nl
411.22.091 (Rotterdam)
NL25 RABO 0345925467
Mevrouw M. van Krimpen
info@sliedrechtsmuseum.nl
Woensdag,- en zaterdagmiddag van
14.00 uur tot 17.00 uur

2017
129 		
96
101
143
99
84
133		
201 		
340		
120		
137 		
138
1721

Club van 100
Het Sliedrechts Museum geeft een ieder die zich
betrokken voelt bij het Sliedrechts Museum de
mogelijkheid om mee te helpen de historie van Sliedrecht
levend te houden. Dit kan een privépersoon zijn, maar
ook een bedrijf of instelling.
Daarvoor heeft het Sliedrechts Museum een exclusieve
“Club van 100” opgericht, waar u lid van kunt worden
voor 100 euro per jaar.
Voor uw contributie krijgt u (desgewenst) een vermelding
op het sponsorbord bij de entree, gratis toegang tot
het museum en een uitnodiging voor een jaarlijkse
bijeenkomst speciaal voor Clubleden. De donaties
worden besteed aan bijzondere projecten. Voor meer
informatie of als u zich wilt aanmelden, kunt u gebruik
maken van het e-mailadres van het museum:
info@sliedrechtsmuseum.nl
Anbi-status
Het museum geniet een vrijstelling voor de heffing van
schenkingsrecht en successierechten.
Het RSIN of fiscaalnummer is: 8054.53.325

