Jaaroverzicht De Tien Malen 2021
Inleiding
Het museumjaar 2021 begint dit jaar niet op 1 april, maar, vanwege voorzichtigheid met het
coronavirus, op 1 juni. Het museum handhaaft de toegangsregels, waarvan de doorgangsroute
positief uitpakt. Het aantal openingsdagen is aanvankelijk teruggebracht tot twee, maar zodra het
mogelijk was, opgeschaald tot drie; de vrijdag blijft het museum gesloten. Het thema van de tijdelijke
tentoonstelling is dit jaar: De Zeven Landhuizen van Putten, haar Geschiedenis en Bewoners.
Vrijwilligers
We mogen dit jaar drie nieuwe, wat jongere vrijwilligers begroeten. We verwachten dat dit komend
jaar doorzet. Dat is erg prettig, want enkele oudere gastvrouwen zijn gestopt. Ook zijn er twee
vrijwilligers overleden. We verwachten dat andere gastheren en gastvrouwen, die afgelopen twee
jaar extra voorzichtig moesten zijn, komend jaar weer actief meedoen. Het vrijwilligersbestand,
inclusief die wekelijks actief zijn, telt nu 33 personen.
De weggevallen vrijwilligersbijeenkomsten, om elkaar bij te praten, hebben we opgevangen door
nieuwsbrieven. Dat is zo goed bevallen, dat we dat zeker tien keer per jaar blijven doen, maar dan
wel naast de zo echte bijeenkomsten.
Educatie
Een basisschool uit de regio is met schoolverlaters in het museum geweest. Het programma
Museum-assistent, aangepast aan hun niveau blijkt goed aan te slaan. Met deze aanpassingen
kunnen we het programma opnieuw gaan gebruiken. Het is afwisselend, leerzaam en biedt leerlingen
en begeleiders een historische beleving.
Individuele leerlingen van College Groevenbeek hebben het museum bezocht om een opdracht van
school beter uit te werken.
Bestuur
In 2021 is verder gewerkt aan een verzelfstandiging van het historisch museum De Tien Malen. De
ontvlechting met het Puttens Historisch Genootschap (PHG) krijgt zijn beslag in o.a. gewijzigde
statuten, er wordt gewerkt aan een actueel reglement en we gaan nadrukkelijker werken aan een
meerjarenplan, zowel op financieel terrein als het gebied van exposities.
Het museum blijft samenwerken met het Puttens Historisch Genootschap (PHG), maar is dit jaar ook
op zoek naar meer verbondenheid met andere plaatselijke organisaties.
Er is binnen het bestuur een begin gemaakt efficiënter te vergaderen om meer tijd te hebben voor
vernieuwing en verbreding van bovengenoemde contacten.
Openstelling
We beginnen het jaar met een gesloten museum. De ingerichte tijdelijke kerstexpositie 2020-2021
die drie weken zou duren, is helemaal niet open geweest voor het publiek i.v.m. de Coronabeperkingen

Het totaal aantal bezoekers is dit jaar rond 1200. Het gemiddelde aantal bezoekers per
openingsmiddag ligt verhoudingsgewijs iets lager dan voorgaande jaren. Het museum lift mee op het
hogere aantal mensen dat de Veluwe bezoekt. De gesprekken met de bezoekers zijn
hartverwarmend.
Op 15 december opent de uitgestelde tijdelijke expositie met kerstgroepen met de naam “Ze
kwamen van verre” en gaat verkoop van andere kerstgroepen van start. Na drie succesvolle
expositiedagen moeten we 18 december de deuren sluiten. De opbrengst van verkoping maakte iets
goed van de erin gestoken energie en kosten. Het zijn waardevolle dagen.
Collectie
Gedurende het jaar is er een constante stroom goederen die door particulieren via het PHG aan ons
museum aanbieden. We oriënteren ons noodgedwongen op een ander registratie systeem, omdat de
door ons gebruikte boekhouding van historische voorwerpen gaat stoppen. We doen dat in contact
met Erfgoed Gelderland en omliggende regionale musea.
Met inzet van vrijwilligers is de opslag van “objecten” erg verbeterd, er is een tweede klimaatruimte
gemaakt, waar ook schilderijen en andere kwetsbare voorwerpen duurzaam worden opgeslagen.
Beheer
Dit jaar is een geheel nieuwe CV systeem geïnstalleerd. De bediening van het systeem geschiedt
grotendeels digitaal en daarmee kunnen we flexibel inspelen op warmtevraag.
Bij het bestuur van het landgoed Schovenhorst is gevraagd of we voorwaardelijk gebruik mogen
maken van het zogenaamde “Inmaakhuisje”, wat aan het museum aangebouwd is.
Financieel
Ook ons museum heeft te maken met inkomsten en uitgaven. In de praktijk praten we met name
over enerzijds entreegelden, giften, andere inkomstenbronnen en anderzijds kosten voor onderhoud,
exploitatie en investeringen. Enkele bijzonderheden
-

-

De entree inkomsten vallen dit jaar door minder bezoekers substantieel lager uit.
Op 31 maart 2021 gaat de PHG Boekenwinkel open waarvan de netto opbrengst voor 50%
bestemd is voor het museum De Tien Malen. De verkoop is een groot succes te noemen. We
hopen dat deze situatie blijft voortduren.
Er is een bedrag van ontvangen van het stimuleringsfonds van de Rabobank.
Voor enkele éénmalige investeringen hebben we giften ontvangen – met name van de
Kringloopwinkel Overnodig – die deze kostenposten nagenoeg dekken
Steunaanvragen bij Gemeente Putten voor gemiste inkomsten en extra onkosten i.v.m.
Corona leiden niet tot een bijdrage zoals die door de landelijke overheid is toegezegd.
Verkenningen bij en besprekingen met de Gemeente om in de komende jaren - indien nodig een structurele subsidie te ontvangen leiden (nog) niet tot het gewenste resultaat.

Governance Code Cultuur
Onderdeel: Rooster van aftreden:
In het traject voorafgaand aan het indienen van nieuwe statuten is in 2021 besloten om het aantal
jaren dat een bestuurslid in die functie actief mag zijn te beperken tot tweemaal vier jaar. Om te
voorkomen dat kennis en ervaring van het bestuur als geheel verloren zou gaan als meerdere
bestuursleden tegelijk aftreden, is besloten dat er een rooster van aftreden zou worden opgesteld.
Dit is vastgelegd in de nieuwe statuten die echter door vertraging niet kan worden getekend in 2021.
Diversen
Op het landgoed Schovenhorst is een nieuwe rentmeester benoemd, dhr Sander Wijdenes. We
spreken af dat we in 2022 willen starten met een oriëntatie over de toekomst van ons museum met
het oog op de beëindiging van de Erfpachtovereenkomst in 2028.

