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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting het Pakhuis Ermelo over het jaar 2016. U vindt hierin
een korte omschrijving van het ontstaan en de werkwijze van de organisatie binnen het
centrum voor erfgoed, natuur en milieu. Daarnaast vindt u een overzicht van alle activiteiten
die ook terug te vinden zijn in het activiteitenplan 2016.
Met vriendelijke groet,
Aimée Streefland
Directeur Stichting Het Pakhuis Ermelo

Molenaarsplein 24
3851 MZ Ermelo
0341 760 777
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Organisatie
Museum Het Pakhuis te Ermelo opende op 26 augustus 2010 zijn deuren. Het Pakhuis is
voortgekomen vanuit een plan dat door vijf partijen is ontwikkeld. De vijf partijen zijn: de gemeente
Ermelo, de Oudheidkamer, Stichting Molen De Koe, de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (OVE) en
het Natuur Milieu Platform Ermelo (NMP). Het NMP is in 2011 uit deze samenwerking gestapt.
Sinds 1977 was in het Gemeentehuis Ermelo de “Oudheidkamer” gevestigd. In de “Oudheidkamer” zijn
diverse artefacten en objecten tentoongesteld welke door archeologische activiteiten in de
gemeente Ermelo zijn gevonden. Sinds 2004 heeft de “Oudheidkamer” de status van erkend museum
door de NMV.
Door de gemeente Ermelo
is in 2007 aan een museumadviesbureau opdracht
gegeven om op projectbasis
het voormalige pakhuis van
de molen in te richten als
museum. Dit nieuwe
museum bood onderdak
aan de Oudheidkamer en
het Natuur en Milieu
Centrum Ermelo (NME).
Later in het
voorbereidingstraject
hebben de stichting Molen
De Koe en de
Oudheidkundige Vereniging
Ermeloo (OVE) zich bij Het Pakhuis aangesloten.

Missie
In Het Pakhuis is de samenhang tussen geologie, cultuurhistorie en ecologie de basis voor de zorg
voor de collectie en de informatieoverdracht. Stichting Het Pakhuis werkt vanuit de volgende missie:

Stichting Het Pakhuis is een centrum voor erfgoed, natuur en milieu.
Het Pakhuis stelt zich ten doel om het erfgoed van de gemeente Ermelo en de vondsten van de
Veluwe te verzamelen, museaal te beheren, te behouden, selectief uit te breiden, te ontsluiten en
aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Daarnaast speelt Het Pakhuis een hoofdrol in het
bevorderen van zorgvuldige omgang met natuur en milieu in Ermelo. Hiervoor voert de Stichting een
afwisselend programma van tentoonstellingen, publieksactiviteiten en natuur- en milieueducatie uit.
De kernthema’s zijn de biografie van het omringende landschap, de cultuurhistorische waarden en
de ecologische samenhang in het gebied in het verleden en in de toekomst.
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De Stichting heeft ten doel “het verwerven, bewaren, onderhouden en tentoonstellen door middel
van het exploiteren van een museum’’. Het Pakhuis beantwoordt aan de definitie, die het
International Council of Museums (ICOM) in 1974 heeft vastgesteld voor musea, en die luidt: “Een
museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,
toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen
van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en
hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”
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Thema van het museum
De verzameling bestaat op dit moment hoofdzakelijk uit een archeologische en geologische collectie.
Verder maken verschillende opgezette dieren, op het moment van schrijven twintig stuks, deel uit
van de collectie. Bovendien zijn er verschillende egodocumenten aanwezig die tentoongesteld
worden in de deeltentoonstelling ‘Markante Ermeloërs’. Deze deelcollectie bestaat geheel uit
inkomende bruiklenen en wisselt één keer per jaar. Het museum beschikt over een bibliotheek met
boeken over natuur, erfgoed- en milieuthema’s.

Activiteiten
Naast het bewaren, tentoonstellen van een deel
van de collectie, het beheren en behouden er van
houdt het museum minimaal twee grote
wisselexposities per jaar, diverse educatieve
projecten voor schoolklassen, educatieve
activiteiten tijdens de schoolvakanties en speciale
kinderrondleidingen door de wisselexpositie
tijdens de schoolvakanties. Allen zijn uitgevoerd
conform het meerjarenbeleidsplan,
activiteitenplan 2016 en de begroting 2016.

Positionering instelling
Het Pakhuis stelt zich ten doel om een hoofdrol te spelen in Ermelo als het gaat om toerisme, het
sociaal-culturele klimaat en de erfgoedwaarden van de regio. Als educatiecentrum positioneert Het
Pakhuis zich als organisatie die de samenhang zoekt tussen erfgoed, natuur en milieu.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
Gerard Geijtenbeek
Voorzitter
Jan Vonkeman
Penningmeester
Fiet van Beek
Secretaris
Steven van Loo
Vice-voorzitter en algemeen bestuurslid
Leo van Herk
Algemeen bestuurslid
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Financiële middelen
In de bijlage vindt u de jaarrekening van 2016.

Voorzieningen en veiligheidszorg
Het Pakhuis heeft in samenwerking met de gemeente een ontruimingsplan opgesteld voor het
museum. Deze zijn verwoord in afbeeldingen met vluchtroutes die door het gehele museum hangen.
Tevens is in het meerjarenonderhoudsplan van de gemeente opgenomen dat Het Pakhuis elk jaar
gevisiteerd wordt door de brandweer en dat er elk jaar controles zijn op de brandinstallaties in het
museum. Dit veiligheidsbeleid is in 2016 tweemaal getest en goedgekeurd. De risico-inventaris is
geëvalueerd en verder aangescherpt. Alle gildeleden, medewerkers en enkele leden van het bestuur
zijn getraind door een professional en hebben allen met goed gevolg de BHV cursus gehaald en
afgerond. Alle medewerkers en een vrijwilliger zijn op bhv cursus geweest. Op deze manier is er
altijd iemand met BHV in het pand aanwezig tijdens openingstijden. Dit is ook conform de eisen van
de museumvereniging en het meerjarenbeleidsplan.

Toegankelijkheid
Bezoekersaantallen
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Totaal aantal bezoekers 2016
Betalende bezoekers
vrije toegang of gereduceerd tarief
basisschoolleerlingen buiten kassaregistratie
Op basis van facturatie

3286
11211
996
426

totaal

15919
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Openingstijden
Het Pakhuis Ermelo is in 2016 geopend voor publiek geweest:
 Van 1 januari tot zaterdag 9 januari van 10.30-16.30 van dinsdag t/m
zaterdag
 Daarna vanaf 10 januari t/m 16 februari alleen op de zaterdagen van
10.30-16.30
 Vanaf dinsdag 16 februari t/m 27 februari van dinsdag t/m zaterdag
10.30-16.30
 Daarna vanaf 1 maart t/m 31 maart alleen op de zaterdagen van 10.3016.30
 Vanaf woensdag 1 april t/m 31 oktober van dinsdag t/m zaterdag
10.30-16.30
 Vanaf 1 november t/m 12 november alleen de zaterdagen van 10.3016.30
 15 november t/m 5 december van dinsdag t/m zaterdag 10.30-16.30
 Van 6 december tot 24 december alleen op de zaterdagen van 10.3016.30
 Vanaf 27 december t/m 31 december van dinsdag t/m zaterdag 10.3016.30
 Groepen en scholen hebben ook buiten deze reguliere openingstijden
Het Pakhuis bezocht
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Personeel
In 2016 zijn de volgende functionarissen in dienst
geweest van de Stichting ten behoeve van Het
Pakhuis. Eén directeur (0,7 fte), Eén educatief
medewerker (0,4 fte) en een medewerker publiek en
collectie (0,6 fte). Verder is er een algemeen
museummedewerker voor 0,2 fte aangesteld.
Naast de betaalde krachten zijn er 44 vrijwilligers actief.
Elke vrijwilliger ontvangt een vrijwilligerscontract en een
overeenkomst na een proefperiode van een maand.
Scholing wordt zowel voor de vrijwilligers als het
personeel in loondienst aangeboden. Dit alles is
vastgelegd in het beleidsplan van de Stichting. In de
periode waarvoor dit beleidsplan geldt, zal de
geïnventariseerde scholing worden uitgevoerd.






Aimee Streefland-Wijnacker directeur
Germa Greving medewerker publiek en educatie
Maud Onderweegs algemeen museummedewerker
Natalie Overkamp educatiemedewerker

Vrijwilligers
Het Pakhuis is gestart begin 2015 met 37
vrijwilligers. Eind 2016 waren er 44 vrijwilligers. Zij
hebben verschillende taken hebben binnen het
Centrum voor erfgoed natuur en milieu. Zo zijn er
baliemedewerkers, gastheren/gastvrouwen en zit
een groot gedeelte in een werkgroep voor
verschillende projecten. Verder is Het Pakhuis
gestart met een gilde. Hierin zitten 9 vrijwilligers
die meer verantwoordelijkheden hebben, zoals
sleutelverantwoordelijken, projectmanagement
en beheer gebouw. Alle vrijwilligers hebben
kennisgenomen van het vrijwilligershandboek en
hebben een vrijwilligerscontract ondertekend. De
vrijwilligers ontvangen als dank voor hun inzet een
museumjaarkaart van Stichting Het Pakhuis
Ermelo.
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Ethische code musea
Alle medewerkers, betaald en onbetaald hebben bij aanvang een kopie ontvangen van de
ethische code musea en met het tekenen van de contracten zijn ze akkoord gegaan met deze
code.
https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Downloads/Ethische_Code.pdf

Collectie beleid, verwerven en afstoten
Het Pakhuis heeft in 2012 een geschreven collectiebeleidsplan opgesteld, conform de tijdsplanning
van het meerjarenbeleidspan dat gericht is op het verwerven, registreren, behouden, onderzoeken
en afstoten van de collectie. In 2013 is deze verder geactualiseerd en bijgesteld conform de
bevindingen van metingen en de actuele stand in de museumwereld. Verder is er een start gemaakt
met het digitaliseren van de collectiebestanden en het digitaal toegankelijk maken van de collectie in
samenwerking met CollectieGelderland en Erfgoed Gelderland. Het museum hanteert twee soorten
van verwerving: bruikleen of aankoop. In eerste instantie zet het museum in op een bruikleen en als
dat niet kan, wordt een aankoop overwogen, mits het object van grote waarde zou zijn voor de
collectie.
Het museum kent twee manieren van verwerving:
- actieve verwerving; documenten of objecten die aan het licht komen, bijvoorbeeld tijdens
opgravingen binnen de gemeente Ermelo, welke de collectie van Het Pakhuis zouden versterken.
- passieve verwerving; een object dat op initiatief van de eigenaar aan het museum wordt
aangeboden.
In 2016 heeft Het Pakhuis gewerkt met kortdurende bruiklenen insectenkwekerij Kreca,
Natuurmuseum Nijmegen en is er geen object toegevoegd aan de vaste collectie van Het Pakhuis.
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Collectie registreren en behouden
Registreren
In 2016 is er weer hard gewerkt
aan scholing van medewerkers
om de digitale registratie van de
collectie te waarborgen. Dit blijft
een lastige taak om uit te
besteden aan vrijwilligers gezien
de aard van de werkzaamheden.
Een collectiemedewerker is hierbij
essentieel voor de
kwaliteitsbewaking. Tot 2008 is
de collectieregistratie uitgevoerd
in Acces. In januari 2008 zijn
nieuwe hardware en software
(Adlib Museum Standaard)
aangeschaft om de digitale
registratie te verbeteren en
fotomateriaal aan de bestaande
collectie-informatie toe te kunnen
voegen. In het voorjaar van 2010
heeft Helicon de basisregistratie
voor Het Pakhuis afgerond. De
gehele collectie van de
gemeentelijke Oudheidkamer kent
hiermee naast een handmatige
registratie en van een zichtbaar
inventarisnummer ook een
digitale registratie in Adlib. De
collectie geologie is grotendeels opgenomen in Acces. Er is een bruikleenregistratie bijgehouden. Er
zijn enkele inkomende bruiklenen, zoals hierboven beschreven. Ook beheert Het Pakhuis enkele
bruikleenovereenkomsten van de gemeentelijke collectie die dateren uit de periode van voor de
gemeentelijke Oudheidkamer.
Conservering en restauratie
Verder zijn er elke week klimaatcontroles gedaan en is nauwgezet bijgehouden hoe de
schommelingen veroorzaakt kunnen worden.
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Presentatie
Tentoonstellingen
Het Pakhuis heeft in 2016 conform het collectiebeleidsplan (inleiding 1.0 en
paragraaf 2.5) het tentoonstellingsbeleid uitgevoerd. Alle tentoonstellingen
zijn met de betrokkenen en doormiddel van enquêtes onder bezoekers en alle
vrijwilligers periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in de
tentoonstelling.
In 2016 stonden de volgende tentoonstellingen in Het Pakhuis:
1. Januari t/m oktober Krijg de kriebels!
2. September Kunstroute Ermelo Deze tentoonstelling was het kader van
het jubileum van de kunstroute in Ermelo
4. November ‘tradities rondom het Sinterklaasfeest’. Deze tentoonstelling
was in het kader van het project Pakhuis wordt Pakjeshuis
5. December ‘Under construction’.
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Communicatie en marketing
Persberichten
In totaal heeft Het Pakhuis in 2016, 21persberichten verstuurd en zijn deze elke keer geplaatst in
zowel het Ermelo’s
Weekblad, Het Kontakt en
ermelovannu.nl. Verder is
TV Gelderland driemaal
langs geweest voor een
item. We zijn te zien
geweest in het programma
Ridders van Gelre, Geloof
en een hoop liefde,
Museumweek,
Landinwaarts, NPO5,
Gelderland nieuws en
radio Gelderland met
verschillende items.
Verder was er veel
promotie rondom de
Gelderse maakdagen van
Erfgoed Gelerland in samenwerking met de provincie.
Verder hebben we prominente plekken op de websites:
 Gemaakt in Gelderland (we waren hiervan partner)
 Museumvereniging
 Visit Veluwe
 VVV Ermelo
 Museumtijdschrift
 Erfgoed Gelderland
 Museumkwartier
 IVN Gelderland
 Centrummanagment Ermelo
Facebook
In het jaar 2016 zijn we gegroeid van 191 naar 298 pagina likes met een gemiddeld berichtbereik
van 232. We zien duidelijke pieken in de maanden juli, augustus en december. Verklaarbaar door
de start van de zomervakantie en het Pakjeshuis. Op 15 juli hadden we ons hoogtepunt met een
berichtbereik van 1630 vlak voor een boswachter middag. Er zijn 153 facebookberichten geplaatst
in 2016. Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe facebook vanaf juni ‘Oog in oog met de
Romeinen’. Hier zijn 20 berichten op geplaatst. In 2017 zal deze facebookpagina ten volle benut
gaan worden.
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De gemeente Ermelo hecht grote waarde aan natuur en milieueducatieonderwijs en
ondersteunt dit ook door subsidies aan Het Pakhuis. Het Pakhuis focust zich, conform haar
meerjarenbeleidsplan
2010-2015, op het primair onderwijs met aandacht voor het voortgezet onderwijs.
Daarbij zal het allereerst op zoek gaan naar een verticale samenhang (tussen de
verschillende leerjaren) met
aandacht voor horizontale samenhang (tussen verschillende disciplines).
Vooral in dit laatste punt ligt een belangrijke kracht van het Centrum voor erfgoed, natuuren milieu. Wel is Het Pakhuis zich bewust van de noodzaak van afstemming tussen
leerlijnen. Dit moet eerst op orde zijn alvorens de stap naar horizontale verbanden te
kunnen maken in het aanbod naar scholen toe. Hierbij werkt Het Pakhuis samen met Eduart en het Klooster en het convenant dat door alle scholen in Ermelo is getekend in 2010.
De klankbordgroep hieruit toetst regelmatig de ideeën van Het Pakhuis en samen
integreren we natuur, erfgoed en milieueducatie in het curriculum van alle Ermelose
basisscholen.
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