
JAARVERSLAG OVER 2016 

 

 

1. Samenstelling bestuur.  

In de bestuurssamenstelling heeft zich in 2016 één wijziging voorgedaan. Per 31 

december 2016 ziet het bestuur er als volgt uit: de heer L.J.I.Ewals, voorzitter, 

mevrouw M.G.H.Hennekens-Willems, secretaris, de heer L.J.E.Denissen, 

penningmeester en de  heer P. C.H.Verheijen, lid.  

 

2. Vrijwilligers, vrienden en belangstellenden van het museum.  

 Het aantal vrijwilligers is ongeveer gelijk gebleven. Het museum telt enkele tientallen 

 vrienden, die het museum financieel ondersteunen. Het aantal belangstellenden, ca 

 354, neemt nog steeds ieder jaar geleidelijk toe.  

 

3. Collectiebeheer. Onze eigen restaurateur Joop Hemmelder heeft de restauratie van het reliëf 

Wapen van Millingen nagenoeg voltooid.  

 

4. Aanwinsten. 

  1. Tekening, gemerkt "ontwerp voor een gevelsteen in majolica", ca 1955. Studie voor 

 een keramisch werk dat zich al in onze collectie bevond, cat. nr. 90.  Geschenk van 

 mevrouw Janske Polman, dochter van de Maldense galeriehouder Polman met wie 

 Maris bevriend was. 

 2. Bruurke van Megen, keramisch reliëf. Gekocht van een particulier.  

 3. Heilig Hartbeeld, geschonken door de zorginstelling Joachim en Anna. Maakte deel 

 uit van de vroegere inrichting van de kapel van de Annastichting. 

 4. Ignatius van Loyola, busteportret in kunststeen. Gekocht van een particulier. 

 5. De stichting Konot uit Rossum heeft het abstracte beeld aangeboden dat voor de 

 school staat. Het staat echter in een zwaar fundament en zal niet makkelijk te 

 vervoeren zijn.  

.  6. Twee werken van Rob Maris, Monnik en glasobject.  

  

3. Vijf tentoonstellingen. 

1. Vanaf december 2015 - januari 2016: tentoonstelling van, door en voor de 

vrijwilligers 

2. Van 20 februari tot en met 3 april: Maerten Verstegen. 

3. Rob Maris, van 21 mei tot en met 19 juni. 

4. Nijmeegse Exlibris, van 10 september tot en met 11 december.  

5. Vanaf 17 december 2016 - 12 februari 2017 Joep de Bekker.  

  

4. Publiciteit. Het museum heeft vier digitale nieuwsbrieven, (nrs 22 - 25) gepubliceerd. De 

 website wordt voortdurend actueel gehouden dankzij bestuurslid Paul Verheijen. De 

 website telde 555 pagina's, 11.087 unieke bezoekers. Het totaal aantal bezochte 

 pagina’s is 225.691 

   Verder worden bij iedere tentoonstelling flyers verspreid, worden tentoonstellingen 

 vermeld op de publicatieborden van de gemeente en worden artikelen geplaatst door 

 onze PR medewerkster Karolien Andela in diverse regionale bladen.  

 

5. Publicaties. Een mooi verzorgde kleine brochure over de tentoonstelling van de 

vrijwilligers, verzorgd door Frans Wildenborg. Een boekje over Nijmeegse Exlibris 

door Leo Ewals.  



 

6. Lezingen, rondleidingen en bezoekers. Er zijn vele rondleidingen verzorgd door onze 

vrijwilligers, vooral voor groepen particulieren.  Het totale aantal bezoekers is dit jaar 1654 

tegenover 1762 in 2015. Het aantal groepen bleef nagenoeg gelijk, 42 in 2015 en 41 in 2016. 

 

7. Voor de financiën wordt verwezen naar het jaarverslag van de penningmeester.  

 

8. Merchandising. Er is weer een boekje toegevoegd aan onze merchandising, en wel over 

exlibris. Verder bieden we publicaties aan van het Erfgoedplatform Gemeente 

Heumen. Ook de verkoop van de replica-beeldjes liep goed.    

 

9. Donaties. Een bedrag van ruim 220.000 euro is ontvangen uit de erfenis van de heer Wim 

Van Ree uit Malden. 

 

 

 Malden,  12 februari 2017. 

 

Leo Ewals, voorzitter van de stichting en conservator van het museum. 
 

 


