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Voorwoord  
 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt het jaarverslag van Het Pakhuis, het leukste doe- en beleefmuseum van de 
Veluwe. In dit jaarverslag maakt u kennis met de missie van stichting Het Pakhuis. Normaal 
gesproken zou ik schrijven dat u zal worden meegenomen in een sprankelend jubileumjaar 
vol activiteiten. Museum Het Pakhuis bestaat inmiddels tien jaar. Iets waar we trots op zijn, 
maar waar we dit jaar zeer bescheiden aandacht aan hebben besteed.  
 
2020 had het jaar van 75 jaar bevrijding moeten zijn. Het Pakhuis heeft veel tijd en energie 
gestoken in de totstandkoming van de expositie ‘Verborgen Brieven’ en in het aansluitende 
educatieprogramma, de ‘Break-in-Box’ rond het verhaal van de Joodse Eva en Bram. Als 
penvoerder van het samenwerkingsverband ‘Ermelo Remembers’ was er daarnaast een 
prachtig programma ontwikkeld om samen met Ermelo de oorlog te herdenken en de 
vrijheid te vieren.  
 
Het museum heeft door de coronacrisis creatief om moeten gaan met thema’s als educatie, 
publieksactiviteiten en zichtbaarheid. Er is in het afgelopen jaar veel aandacht uitgegaan 
naar het benutten van andere, digitale communicatiekanalen, zelfvoorzienende 
publieksprogrammering en activiteiten die zich nog meer dan anders buiten de deuren van 
het museum afspeelden. Op die manier hebben we de waarde van cultuur laten zien en 
voelen.  
 
Daar waar we konden, hebben we vrijwilligers en stagiaires ruimte geboden om in Het 
Pakhuis een toevluchtsoord te vinden. Meer dan anders heeft Het Pakhuis een sociale rol 
vervuld in het contact met alleenstaanden of kwetsbaren, in het hooghouden van goede 
moed en het verbinden van vrijwilligers aan het museum. 
 
Ondanks dat er legio initiatieven genomen zijn die ook in dit jaarverslag terug te vinden zijn, 
spreken de cijfers voor zich. De aantallen voldoen in geen enkel opzicht aan de 
verwachtingen die we op voorhand hadden. Door na te denken over duurzame vertalingen 
van ontwikkeld materiaal, hopen we de geïnvesteerde energie vooral ook voor de toekomst 
in te kunnen zetten.  
 
Dit jaarverslag is voor de structuur opgehangen aan de vijf pijlers van Het Pakhuis – collectie, 
expositie, educatie, participatie en communicatie. Hiermee tonen we de waarde van dit 
museum aan voor Ermelo: inwoners en bezoekers ontdekken het verhaal van Ermelo en 
omgeving, worden verrijkt door dit verhaal en raken geïnspireerd door spelend leren, en 
raken verbonden aan elkaar en aan hun omgeving. Ook in tijden waarin het lastig is om 
mensen te bereiken of te ontvangen, blijft onze missie overeind. 
 
Veel leesplezier!  
Germa Greving – directeur 
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Inleiding  
Stichting Het Pakhuis is op initiatief van de gemeente Ermelo tot stand gekomen. Bij de 
ontwikkeling zijn vier partijen betrokken geweest: de Oudheidkamer (OHK), Stichting Molen 
de Koe, de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (OVE) en het Natuur- en MilieuPlatform 
(NMP). Op 26 augustus 2010 is museum Het Pakhuis geopend.  
 
In 2016 is de relatie tussen gemeente en het museum opnieuw bekeken en is een 
uitvoeringskader geformuleerd. Daarbij is gebruik gemaakt van het zogenaamde SROI-model 
(Social Return on Investment), waarin de nadruk ligt op de maatschappelijke waarde van de 
activiteiten en de bijbehorende kostprijs.  
 
De uitkomsten van dit herijkingstraject zijn leidend voor de opbouw van dit jaarverslag. De 
maatschappelijke waarde van Het Pakhuis ontstaat in de betekenis die de activiteiten van 
het museum hebben voor de inwoners en bezoekers van Ermelo. In dit jaarverslag worden 
de maatschappelijke effecten benoemd aan de hand van vijf pijlers die de taken van het 
museum zichtbaar maken: collectie, expositie, educatie, participatie en communicatie. In de 
komende hoofdstukken worden de ontwikkelingen in 2020 van deze vijf pijlers verder 
uitgewerkt. Hierop volgt het beleid voor de organisatie als geheel: medewerkers en 
vrijwilligers, huisvesting en financiën. 
 

Missie en ICOM-definitie 
De missie van stichting Het Pakhuis omvat wat Het Pakhuis wil zijn, wil betekenen voor haar 
omgeving en waarmee Het Pakhuis zich onderscheidt van andere musea, erfgoedinstellingen 
en educatiecentra:  
 
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. Zodoende wil Het Pakhuis 
identiteitsvorming van de inwoners van de gemeente Ermelo en omgeving bevorderen, 
educatieve ontplooiing en ontwikkeling stimuleren, verbindend werken met ruimte voor 
participatie en bijdragen aan een levendig en attractief beeld van Ermelo.  
 
De missie van Het Pakhuis is als volgt in één zin te vatten: Het Pakhuis wil inwoners van en 
bezoekers aan Ermelo het verhaal van Ermelo en omgeving laten ontdekken, hen met dit 
verhaal verrijken, door spelend leren inspireren en hen verbinden aan elkaar en aan hun 
omgeving.  
 
Het Pakhuis beantwoordt met deze visie aan de definitie die de International Council of 
Museums (ICOM) voor musea heeft vastgesteld:  
 
Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk 
voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum 
verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de 
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materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van 
studie, educatie en genoegen.1 

 

In 2004 heeft de Oudheidkamer de status van erkend museum ontvangen van de 
Nederlandse Museumvereniging. Met de opening van Het Pakhuis is de museumregistratie 
vernieuwd. Het Pakhuis wordt met regelmaat door middel van een audit van stichting 
Museumregister gecontroleerd op eisen waar een geregistreerd museum aan dient te 
voldoen. In 2018 heeft er een audit plaatsgevonden volgens de Museumnorm 2015 met een 
nadruk op bedrijfsvoering, collectie en publiek. In maart 2019 is gecommuniceerd dat het 
toetsingstraject positief voltooid is. In 2020 heeft Het Pakhuis een zelfevaluatie uitgevoerd 
om de Museumnorm op peil te houden. 
 

Ethische Code voor Musea  
De Ethische Code voor Musea die door de ICOM is ontwikkeld, moet gezien worden als een 
instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum zijn 
specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft en waarmee de nationale wetgeving 
zich niet of onvoldoende bezighoudt. In de Ethische Code voor Musea zijn de 
minimumnormen voor museummedewerkers en vrijwilligers van het museale beroepsveld 
vastgelegd.2 
 

Het Pakhuis hanteert de Ethische Code voor Musea als uitgangspunt van handelen. Het 
Pakhuis draagt er naast de toepassing van de Code zorg voor alle museale medewerkers te 
informeren over de Code.  
 

De vijf pijlers van Het Pakhuis  
In 2017 is het herijkingstraject dat eind 2016 is ingezet, afgerond. De relatie tussen Het 
Pakhuis en de gemeente Ermelo is tijdens deze herijking opnieuw bekeken. Er is een 
uitvoeringskader geformuleerd, gebaseerd op een vijftal pijlers die de taken van het 
museum zichtbaar maken: collectie, expositie, educatie, participatie en communicatie. In de 
komende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de maatschappelijke effecten en daaraan 
gekoppelde activiteiten in 2020 per pijler. Hierop volgt een reflectie op de organisatie als 
geheel: medewerkers en bestuur, huisvesting en financiën. 

                                                           
1 Volgens de statuten van ICOM, opgesteld gedurende de eenentwintigste General Conference in Wenen, 
Oostenrijk, in 2007: http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ (oktober 2017). 
2 https://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Assets/Voor%20leden/EthischeCode_20112006.pdf?ver=2011-
11-18-085014-560 (oktober 2017). 
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Maatschappelijke effecten van het werk van Het Pakhuis: 
 

 Het cultuurhistorisch erfgoed van Ermelo wordt goed beheerd en bewaard. De kennis 
van en waardering voor dit erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het 
Pakhuis levert een bijdrage aan het beheren, bewaren en doorgeven van het Ermelose 
erfgoed. 

 Inwoners van Ermelo kunnen zich vrijelijk naar vermogen ontplooien en ontwikkelen. 
Het Pakhuis levert een bijdrage aan de onbelemmerde ontplooiing en ontwikkeling 
van inwoners. 

 Alle inwoners van Ermelo nemen aan de samenleving deel. Het Pakhuis levert een 
bijdrage aan de participatie van inwoners. 

 Inwoners van Ermelo voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving en zijn 
bereid zich hiervoor in te zetten. Er is gemeenschapszin. Het Pakhuis levert een 
bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in Ermelo. 

 Ermelo is een aantrekkelijke gemeente voor haar eigen inwoners en voor haar 
bezoekers. Inwoners en bezoekers kennen Het Pakhuis. Het Pakhuis levert een 
bijdrage aan de attractiviteit, levendigheid en de bekendheid van Ermelo. 
 

 

Collectie  
Het collectiebeleidsplan uit 2018 is in 2020 tijdens de zelfevaluatie geëvalueerd en het 
actieplan is herschreven; met inbegrip van beleid op het gebied van beheer en behoud, 
verwerven, afstoten, registreren en documenteren, presenteren, onderzoek en educatie van 
de collectie. 

1. COLLECTIE 
 
Maatschappelijk effect: 
 

 Het cultuurhistorisch erfgoed van Ermelo wordt goed beheerd en bewaard. De kennis 
van en waardering voor dit erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties.  
Het Pakhuis levert een bijdrage aan het beheren, bewaren en doorgeven van het 
Ermelose erfgoed. 
 

Doelstelling: 
1. Het museaal beheren (registreren, conserveren, restaureren, onderzoeken en 

presenteren) van de collectie van de gemeente Ermelo (alle eigendommen en 
bruiklenen) in opdracht van de gemeente; 

2. Het uitvoeren van de wettelijke registertaak van de gemeente. 
 

BEHEER VAN DE COLLECTIE 
 

voor: 1) de gemeente Ermelo; 
2) alle inwoners; 
3) geïnteresseerden 

resultaat: 1) de collectie verkeert in goede staat en 
2) de collectie is toegankelijk voor doeleinden van studie, educatie en genoegen 

producten: 1) depot; 
2) collectiebeleidsplan, conserverings- en restauratieplan; 
3) erfgoedregister; 
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4) publicatie over de collectie; 
5) fysieke en digitale toegang tot de collectie 

prestaties: 
 

1) het depot wordt in stand gehouden; 
Het Pakhuis heeft een collectiebeheerder en een collectieteam met vrijwilligers, 
die intensief betrokken worden bij het beheer en behoud van de collectie. Het 
collectieteam heeft in 2020 eenmaal vergaderd. Tijdens deze bespreking 
hebben we de coronamaatregelen voor het vrijwilligerswerk in het depot 
besproken. Tevens hebben we een planning en taakverdeling gemaakt. 
Ondanks de coronacrisis hebben de werkzaamheden in het depot relatief goed 
doorgang kunnen vinden. 
 
Eind 2020 zijn twee vrijwilligers toegevoegd aan ons collectieteam. Het 
collectieteam bestond in 2020 uit zeven personen. 
 
2) de collectie wordt geregistreerd en gedigitaliseerd; 
In 2019 is in samenwerking met andere Gelderse musea en Erfgoed Gelderland 
de overstap gerealiseerd op een nieuw registratiesysteem: Memorix maior. Dit 
heeft als doel de volgende slag in digitaliseren, namelijk het online inzichtelijker 
maken van de collectie via collectiegelderland.nl, soepeler te laten verlopen. 
 
Er is in 2020 een handleiding gemaakt, waarin per veld wordt uitgelegd welke 
informatie vermeld moet worden. Deze handleiding, die actueel gehouden 
wordt, is beschikbaar voor alle leden van het collectieteam. We hebben de 
geologische en archeologische perioden vastgelegd. Op deze wijze bereiken we 
eenduidigheid.  
 
De focus in registratie ligt op de basisadministratie en de minimale 
administratie, zoals vastgelegd in het Museumregister. 
 
De oplevering van de conversie in maart 2020 was zodanig, dat we deze niet 
konden accepteren. Veel informatie uit Adlib was niet overgezet naar Memorix. 
Na overleg is besloten de conversie opnieuw uit te voeren. 
 
Na de oplevering van de tweede conversie d.d. 2 juni 2020 moest er nog wel 
veel verbeterd worden daar de mapping niet altijd goed was uitgevoerd. Ook 
waren veel foto’s niet gekoppeld aan de beschrijvingen. Begin september 2020 
zijn de laatste werkzaamheden aan de conversie uitgevoerd.  
 
De overstap naar Memorix heeft een enorme vertraging van meer dan 1 jaar in 
de collectieregistratie tot gevolg gehad. 
 
Memorix is op dit moment ongeschikt voor een volledige beschrijving van 
archeologische, paleontologische en geologische objecten. Memorix is van 
oorsprong een archiefregistratiesysteem voor bijvoorbeeld foto’s. Veel 
informatie over onze objecten kunnen we niet invoeren daar de velden 
daarvoor ontbreken. We lossen dit op door deze informatie in een notitieveld te 
zetten. 
 
Museum Het Pakhuis heeft zich tijdens de vergaderingen van Collectie 
Gelderland sterk gemaakt de mogelijkheid om o.a. de archeologische objecten 
goed te kunnen beschrijven. Enkele andere musea hebben zich hierbij 
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aangesloten. Als er geld beschikbaar is, zal Collectie Gelderland deze 
tekortkoming aanpakken en een aparte werkgroep hiervoor samenstellen. 
Een tekortkoming die inmiddels op verzoek van Museum Het Pakhuis is 
opgelost, is de notatie van jaartallen voor Christus. Dit was in eerste instantie 
onmogelijk in Memorix. 
 
Een andere tekortkoming die we geconstateerd hebben, is het gebruik van de 
gecontroleerde termen. Het is de bedoeling dat de termen geselecteerd kunnen 
worden uit de Nederlandstalige Arts and Architecture Thesaurus. Het was al 
bekend dat dit een verouderde thesaurus is die niet meer onderhouden werd. 
In Memorix staat een statische kopie van de thesaurus, die zeer gebrekkig 
geïmplementeerd is. Termen zijn niet beschikbaar of kunnen niet geselecteerd 
worden zoals wordt voorgeschreven in het Nederlandse taalgebied. En medio 
december 2020 moesten we constateren van de Nederlandse AAT offline is. Dit 
is direct gemeld aan Collectie Gelderland. De leverancier Picturae bekijkt of de 
AAT opnieuw geïmporteerd kan worden. 
 
In de praktijk maken we de beschrijvingen van onze objecten zo goed mogelijk, 
ondanks alle moeilijkheden die we in het programma ondervinden. We zijn 
gestart met de objecten die zich in de tentoonstellingsruimte van “Oog in oog 
met de Romeinen” bevinden.  
 
Vervolgens is een begin gemaakt met het corrigeren en aanvullen van de 
objectbeschrijvingen die zichtbaar zijn in Collectie Gelderland. Deze activiteit 
loopt door in 2021. 
 
Tegelijkertijd worden de standplaatsen van objecten in het depot gecontroleerd 
en eventueel toegevoegd in Memorix. Bij al deze acties worden de 
tekortkomingen genoteerd, bijvoorbeeld het ontbreken van foto’s van objecten. 
 
3) de wettelijke registertaak wordt voor de gemeente uitgevoerd; 
Er is een collectieplan aanwezig waarin staat beschreven hoe de collectie 
gezond en up-to-date wordt gehouden. Ook is er een 
collectiehulpverleningsplan en een risicoanalyse waarin staat wat te doen in het 
geval van calamiteiten. Alle beheer- en behoudsomstandigheden van het depot 
worden continu gemeten en gecontroleerd. Waar nodig worden preventieve 
maatregelen getroffen om goed beheer en behoud te kunnen blijven 
garanderen. Er zijn in 2020 geen noemenswaardige incidenten voorgevallen. 
 
4) de collectie is op aanvraag fysiek toegankelijk in het depot; 
De collectie is ten alle tijden fysiek toegankelijk voor hen die daarvoor een 
aanvraag indienen. Op 12 augustus 2020 heeft Dion Stoop ons depot bezocht 
i.v.m. zijn onderzoek naar de Federmessergroep. De Tjonger- of 
Federmessergroep is de in Nederland meest voorkomende cultuurgroep uit het 
Laat-Paleolithicum. Met name uit Drenthe, Brabant en Limburg zijn honderden 
vindplaatsen vanuit deze periode bekend. Dion Stoop werkt aan een nieuw en 
actueel overzicht van alle vindplaatsen uit deze periode. 
 
Met het verzamelen van deze gegevens kunnen hopelijk veel oude 
vindplaatsgegevens ontsloten worden, en via de catalogus makkelijker 
beschikbaar gemaakt worden voor toekomstig onderzoek. Ook wordt er per 
vindplaats gekeken hoeveel er gevonden is en welke werktuigen en 
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grondstoffen er in de collectie aanwezig zijn. Door deze gegevens te 
combineren met gebruikssporenonderzoek, landschapsreconstructies, 
klimaatreconstructies, dierlijke resten etc. hoopt hij meer inzicht te kunnen 
krijgen in de leefwereld uit het Laat-Paleolithicum. 
 
24 oktober 2020 hebben Mark Driessen (assistent-professor Romeinse 
archeologie, Leiden) en Wouter Verschoof (promovendus digitale archeologie, 
Leiden) ons depot bezocht i.v.m. Romeinse vondsten in de buurt van het 
tweede marskamp. Wouter Verschoof heeft een inventarisatie gemaakt van de 
vindplaatsen en de RD-coördinaten genoteerd. Tijdens dit bezoek gaven de 
heren aan dat één van de studenten, die gegraven heeft bij het tweede 
marskamp, mogelijk interesse heeft de Romeinse vondsten in Ermelo te 
inventariseren. 
 
4 november 2020 heeft Tom Hazenberg van Hazenberg Archeologie ons depot 
bezocht i.v.m. de scherven van het pottenbakkerscentrum bij de Branderskamp. 
In ons depot trof hij objecten aan die de heer Van Sprang in Zwammerdam 
heeft opgegraven. Daar Tom Hazenberg betrokken is bij het 
Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM in Zwammerdam, stelde hij voor in 
de toekomst een wisseltentoonstelling te organiseren. Hij heeft een 
inventarisatie ontvangen van de objecten die in Zwammerdam gevonden zijn. 
 
5) de collectie is 24/7 digitaal toegankelijk via Collectie Gelderland 
In 2020 heeft de collectie die al zichtbaar was op Collectie Gelderland voorrang 
gekregen bij de registratie in Memorix. Deze activiteit loopt door in 2021. 
 
In Collectie Gelderland kunnen de foto’s van onze correct geregistreerde 
objecten gedownload worden. Hierbij hanteren we de copyright vermelding CC-
BY-SA (=Je bent vrij om dit werk te delen (kopiëren, downloaden, verspreiden) 
en te bewerken voor alle (commerciële) doeleinden, maar je moet wel de naam 
van de maker vermelden, een link naar de CC-BY-SA licentie plaatsen en 
aangeven of het werk gewijzigd is.) 
 
Alle vergaderingen van Collectie Gelderland zijn online bijgewoond. Ook de 
eerste bijeenkomst van Memorix gebruikers is online bijgewoond; deze 
gebruikersbijeenkomst zal halfjaarlijks georganiseerd worden. 
 
Ga voor informatie over de ontwikkelingen van Collectie Gelderland naar: 
www.erfgoedgelderland.nl/collectiegelderland 
 
In het kader van het project ‘Schatkamers van Gelderland’ zijn 1 oktober 2020 
3D opnames gemaakt van diverse objecten in ons museum. Zie ook: 
https://erfgoedgelderland.nl/schatkamers-van-gelderland/  

  

MONITORING EN EVALUATIE 
 

producten: 1) depot; 
2) jaarverslag m.b.t. het beheer volgens de bruikleenovereenkomst 

prestaties: 1) de collectie wordt volgens de standaarden bewaard, bewaakt en 
onderhouden; 

http://www.erfgoedgelderland.nl/collectiegelderland
https://erfgoedgelderland.nl/schatkamers-van-gelderland/
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Om de drie weken wordt de temperatuur en de luchtvochtigheid gecontroleerd. 
De collectiebeheerder houdt de fysieke conditie van de collectie in de gaten en 
noteert veranderingen, incidenten, bedreigingen etc. 
 
Zoals ook in de voorgaande jaren (2018 en 2019) is er in 2020 een te hoge 
relatieve vochtigheid geconstateerd in het depot. Opmerkelijk is dat deze 
periode in 2020 langer was dan in de voorgaande jaren, namelijk van 07-08-
2020 t/m 18-12-2020 was de gemiddelde relatieve vochtigheid tussen de 60 en 
64%. In 2021 wordt hierover advies ingewonnen. 
 
De plakvallen zijn elk kwartaal gecontroleerd en indien nodig vervangen. Met 
name de hoek waar de kluis staat, is een plek waar insecten worden gevangen. 
Er zijn geen noemenswaardige incidenten met ongedierte bekend. 
 
In het depot was veel papier geplaatst bovenop de stellingen van de 
stenencollectie. Deze papieren zijn in het eerste kwartaal van 2020 uitgezocht 
en deze stellingen zijn nu vrij van papier. 
 
De objecten die we in bruikleen hebben en op dit moment niet tentoongesteld 
worden, zijn in een daarvoor bestemde stelling bij elkaar geplaatst. Ook de 
verpakkingsmaterialen die bij de bruiklenen horen, staan in deze stelling. 
 
In het depot bevindt zich een grote stenencollectie, die in speciale depotdozen 
zal worden ingepakt teneinde ruimte te creëren in het depot. Een deel van deze 
stenencollectie is geregistreerd in het collectieregistratiesysteem Memorix en is 
in 2020 ingepakt in dozen. Het grootste deel van de stenencollectie is fysiek 
ongenummerd, maar wel geregistreerd. Het is onbekend of alle ongenummerde 
stenen een beschrijving hebben. De uitdaging bestaat uit het vinden van een 
match van de steen en de beschrijving. Hiermee is een start gemaakt, maar het 
is erg complex. 
 
De bruiklenen die van museum Het Valkhof en het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten in Het Pakhuis tentoongesteld zijn, hebben in 2020 hun plaats 
behouden. Ook zijn de vondsten van het marskamp uit 1923 in langdurige 
bruikleen in het museum aanwezig. Hier zijn voor de expositie ‘Verborgen 
Brieven’ bruiklenen van het Joods Historisch Museum, Stichting Behoud 
Oorlogsherinneringen en van een grote keur aan privécollectioneurs aan 
toegevoegd. 
 
De aannameprocedure doet zijn werk. We nemen schenkingen aan, maar op 
onze voorwaarden. De volgende schenkingen zijn toegevoegd aan de 
historische collectie van Het Pakhuis: een herdenkingsbord over de 
Zuiderzeewet – afkomstig van kringloopwinkel De Zaak van Ermelo - en een 
rokvlinder – afkomstig van een bewoonster van Het Kroondomein.  
 
Daarnaast zijn er paleontologische objecten toegevoegd aan de 
gebruikscollectie. Objecten in deze collectie behoren niet tot de museale 
collectie, maar kunnen door bezoekers en andere belangstellenden zelf 
gehanteerd worden. Een voorbeeld waarbij de educatieve collectie goed tot zijn 
recht komt, is Pakhuis on Tour. 
 
Uitgaande bruiklenen: 
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- klapperstenen t.b.v. NMP 
- opgezette uil t.b.v. spreekbeurt 
- meubel van de grafheuvel + vier replica’s t.b.v. de Kinderboekenweek in de 
Bibliotheek Noordwest-Veluwe in Ermelo 
- educatieve collectie t.b.v. Chr. College Groevenbeek 
 
Er is in 2020 geen collectie afgestoten. 
 
2) jaarlijkse rapportage m.b.t. het beheer 
De collectiebeheerder publiceert met regelmaat in de interne nieuwsbrief over 
aanwinsten en bruikleenverkeer.  
 
In Van ’t Erf van Ermel nr. 96-2020 is een artikel met een oproep gepubliceerd 
over de potloodtekeningen in ons depot (voormalige BKR-collectie). De 
vervaardiger was onbekend. Dit artikel heeft waardevolle reacties en relaties 
opgeleverd. 

 

 
 

Expositie 
Er zijn in 2020 twee exposities ontwikkeld en zichtbaar geweest: 
 

1. Verborgen Brieven – 13 december 2019 t/m 29 mei 2021 
In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. Museum Het Pakhuis viert de vrijheid en herdenkt de 

oorlogsslachtoffers met de tentoonstelling ‘Verborgen Brieven’. De correspondentie tussen 

de twee in Ermelo ondergedoken Joodse kinderen Eva en Bram en hun ouders staat hierin 

centraal. Hoe zag het leven in Ermelo eruit in oorlogstijd? Wie waren Eva en Bram, hoe 

belandden ze in Ermelo en hoe liep het met ze af? De tentoonstelling Verborgen Brieven 

vertelt je hun verhaal. 

In verband met de gedwongen sluiting van het museum is besloten de looptijd van deze 

expositie te verlengen tot en met mei 2021. 

2. Blik op Ermelo – 11 september t/m 28 februari 2021 
Blik op Ermelo is een tentoonstelling buiten de muren van het museum, waarbij de lokale 

geschiedenis van Ermelo wordt verbeeld in het straatbeeld.  

Na de eerste succesvolle editie in de zomer van 2019, zijn in september 2020 twee vitrines 

geopend in Romeinse stijl. De opening viel samen met de start van het Romeinenweekend 

met het thema ‘Een Romein zijn’.  

Geannuleerde exposities 

Een drietal geplande exposities heeft in 2020 geen plaats gekregen in het museum, te 

weten: de derde invulling van Pakhuis on Tour, de pop-up jubileumexpositie en de 

Sinterklaasexpositie tijdens Het Pakjeshuis. 

2. EXPOSITIE  
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Maatschappelijk effect: 
 

 Het cultuurhistorisch erfgoed van Ermelo wordt goed beheerd en bewaard. De kennis van 
en waardering voor dit erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties.  
Het Pakhuis levert een bijdrage aan het beheren, bewaren en doorgeven van het Ermelose 
erfgoed. 

 Inwoners van Ermelo kunnen zich vrijelijk naar vermogen ontplooien en ontwikkelen. 
Het Pakhuis levert een bijdrage aan de onbelemmerde ontplooiing en ontwikkeling van 
inwoners. 

 Ermelo is een aantrekkelijke gemeente voor haar eigen inwoners en voor haar bezoekers.  
Het Pakhuis levert een bijdrage aan de attractiviteit, levendigheid en de bekendheid van 
Ermelo. 
 

TOEGANKELIJKHEID VAN DE COLLECTIE 
 

Doelstelling: 
1. Het presenteren van en bekendheid geven aan de collectie Ermelo door het inrichten van 

steeds wisselende tentoonstellingen; 
2. Het bieden van ontspanning en genoegen aan bezoekers met bij de identiteit van het 

museum passende producten en diensten; 
3. Het interesseren van inwoners en toeristen voor het Ermelose archeologische en 

cultuurhistorische erfgoed en voor natuur en milieu; 
4. Het vergroten van het inzicht in de samenstelling en omvang van het publiek en het 

verbeteren van het bereiken ervan; 
5. Het verbeteren van de kwaliteit van het werk van het museum. 

 

voor:* 1) alle inwoners (jeugdigen en volwassenen);  
2) geïnteresseerden;  
3) bezoekers van Ermelo 

resultaat: 1) inwoners en bezoekers van Ermelo genieten van de collectie van Het Pakhuis; 
2) inwoners en bezoekers zijn tevreden over het beheer en de toegankelijkheid van 
de collectie; 
3) bezoekers hebben een aangenaam tijdverdrijf als het slecht weer is 

producten: 1) fysieke toegang tot de collectie door openstelling van het gebouw; 
2) inlichtingenbalie; 
3) vaste opstelling uit de collectie;  
4) wisseltentoonstelling volgens tentoonstellingsbeleid; 
5) publieksactiviteit, evenement passend bij de identiteit van het museum; 
6) Museumkaart 

prestaties: 1) het aantal uren dat het museum geopend is; 
Het Pakhuis is in 2020 door de coronacrisis beperkt geopend geweest voor publiek. 
 
In de periode 1 juni t/m 31 oktober was het museum genoodzaakt om de 
woensdagen gesloten te blijven in verband met de bezetting (leeftijd/ziekte van 
balievrijwilligers). Daarnaast tijdens opening restrictie van het aantal personen; 
maximaal 30 bezoekers in het pand, ook tijdens verhuur. 
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Periode Reguliere 
weekend-
openstelling 
za 10:30-
16:30 

Reguliere  
week-
openstelling  
di-za 10:30-
16:30 

Reguliere  
weekopenstelling 
met woensdag-
sluiting 

Gesloten 
ivm 
corona 

1 t/m 5 januari 
Kerstvakantie 

 X   

6 januari t/m 21 
februari 

X    

22 februari t/m 1 
maart 
Voorjaarsvakantie 

 X   

2 t/m 13 maart X    

14 maart t/m 31 
mei 

   X 

1 juni t/m 31 
oktober 

  X  

1 t/m 20 november    X 

21 november t/m 
18 december 

X    

19 t/m 31 
december 
Kerstvakantie 

   X 

 
2) het aantal beantwoorde vragen; 
Tijdens openingstijden is het publiek door een baliemedewerker welkom geheten en 
wegwijs gemaakt in het museum. 
 
3) het aantal rondleidingen; 
De exposities worden zelfvoorzienend ingericht. Rondleidingen geschieden in Het 
Pakhuis altijd op aanvraag van de bezoeker. Ook zijn er ‘rondleidingen’ in een 
hedendaags jasje in het activiteitenaanbod verwerkt. 
 
In 2020 hebben we op aanvraag drie rondleidingen mogen geven voor dertig mensen 
in totaal. Twee grote aanvragen (Yad Vashem onderscheidingsgroep op 21 april en 
een familiebezoek op 30 april) zijn geannuleerd. 
 
4) het aantal publieksactiviteiten en evenementen; 
Vakantieperiodes 
Voor de vakantieperiodes heeft Het Pakhuis een aanbod ontwikkeld voor een breed 
publiek in het kader van de expositie Oog in Oog met de Romeinen en Verborgen 
Brieven.  
 
In de Voorjaarsvakantie waren diverse ‘gastsprekers’ aanwezig om een bijdrage te 
leveren vanuit eigen ervaring en overlevering uit de Tweede Wereldoorlog tijdens de 
zogenaamde ‘Koffer vol verhalen’. Er was een item over stiekem mensen helpen, de 
illegale drukkerij en over eten in oorlogstijd. De programmering is in samenspraak 
met deze gastsprekers ontwikkeld. 
 
Terugkerende programmering op het gebied van WOII bestond verder uit: Alles op 
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de Bon, Geheimtaal en het Evacuatiespel. De belangstelling in de Voorjaarsvakantie 
was overweldigend en schiep verwachtingen voor de rest van het seizoen. 
 
De Romeinenweek in de Meivakantie hebben digitaal doorgang gevonden. Het 
Pakhuis heeft snel geschakeld en twee vier/vijfdelige series filmpjes ontwikkeld om 
publiek op afstand te kunnen bereiken. Een van de series ging over het leven van een 
Romeins soldaat, inclusief quizvragen en opdrachten. De andere diepte het werk van 
een archeoloog uit (in samenwerking met regioarcheoloog Maarten Wispelwey). 
 
In de Zomer- en Herfstvakantie is de programmering aangepast om huishoudens op 
eigen initiatief een rondgang te laten maken door het museum met aanvullende 
begeleiding vanuit het museumpersoneel. Voor bovenstaande programmering zijn 
werkbladen ontwikkeld voor het zelfvoorzienende bezoek. Aanvullende voorbeelden 
hiervan zijn: Woordenbrij (poëzie-activiteit rond identiteit), Bevrijdingsfietsen 
beschilderen (in samenwerking met StEK), Sporen zoeken in het Landschap 
(archeologie-spel), Aan tafel! Koken met de Romeinen, Romeinentraining, De soldaat 
vertelt, Romeinse spelletjes. Gemiddeld waren er drie tot vier activiteiten per week 
geprogrammeerd. 
 
Publieksactiviteiten met educatieve achtergrond 
De geplande publieksactiviteiten met educatieve achtergrond hebben veelal geen 
doorgang kunnen vinden: 

- Boomfeestdag (18 maart) 
- Westerborkpad-wandelingen o.l.v. een gids (23, 24, 26, 27 maart, 14 en 21 

april) i.s.m. Stichting Oud-Nijkerk, het Puttens Genootschap, Stichting Joods 
Erfgoed Harderwijk en de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo 

- Kinderfestival (8 augustus) 
- Nationale Archeologiedagen (9, 10 oktober) 
- Theaterwandeling Spoor van Verzet (16, 17, 23, 24 oktober) 

 
Uitzondering hierop is het Romeinenweekend 11-13 september met activiteiten voor 
jong en oud: begeleide bezoeken aan de opgravingslocatie van het tweede Romeins 
marskamp, een Romeinse doe- en beleefdag in het museum en een thematische 
fietsroute.  
 
Pakhuis als participant 
Het Pakhuis sluit structureel aan bij evenementen die door andere culturele 
organisaties georganiseerd worden. Bijna alle evenementen zijn het afgelopen jaar 
afgelast: 

- Free Ermelo (18 april) 
- Nationale Molendag (9 mei) 
- Huis en Tuin Event (9 mei) 
- Molentourtocht (23 mei) 
- Fête de la Musique (20 juni) 
- Culturele Uitmarkt (29 augustus) 
- Open Monumentendag (12 september) 

 
We hebben geïnvesteerd in digitale deelname voor de Nationale Museumweek en 
de Maand van de Geschiedenis. 
 
Lezingen 
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Voor het jaarprogramma van Ermelo Remembers had Het Pakhuis een tweetal 
lezingen op de planning staan. De lezing van Anton Daniëls over de Joodse familie 
Beem heeft in februari doorgang kunnen vinden. Die van Evert de Graaf over de 
bevrijding van de Noordwest Veluwe op 17 april is geannuleerd. 
 
In samenwerking met StEK hebben er vier van de vijf kunstlezingen plaatsgevonden 
in Het Pakhuis. 
 
5) het aantal bezoeken (betaalde bezoeken, vrije toegang en jaarkaarthouders); 
De bezoekersaantallen van 2020 zijn uit te splitsen in betalende bezoekers, 
bezoekers die vrij entree hadden of tegen gereduceerd tarief (met Museumkaart), 
(basisschool)leerlingen en bezoekers op basis van facturatie. 
 
Betalende bezoekers - 907 
Vrij entree/gereduceerd tarief - 1082 
Facturatie - 852 
Totaal – 2841 
 
6) deelname in de Museumkaart 
Op basis van de gegevens van de museumkaart hebben we inzicht in de aantallen, 
man/vrouw verdeling, leeftijdscategorieën, herkomst, populairste bezoekdagen en 
bezoekuren, en herhaalbezoek van betalende bezoekers. 

MONITORING EN EVALUATIE 
 

voor: alle bezoekers en niet-bezoekers 

producten: 1) museumregistratie; 
2) benchmark; 
2) klantenpanel, klanttevredenheidsonderzoek; 
3) publieksonderzoek;  

prestaties: 1) audit en zelfanalyse; 
De zelfanalyse is in 2020 uitgevoerd.  
 
2) rapporteren over benchmark; 
n.v.t. 
 
3) uitvoeren van panelonderzoek, onderzoek naar klanttevredenheid en onderzoek 
onder niet-bezoekers en rapporteren hierover; 
Bezoekers hebben in het gastenboek hun ervaringen en evaluatie gedeeld.  
Enkele notities:  
 
Opmerking kind (tot 14 jaar):  
‘Ik hou erg van geschiedenis dus het was erg leuk, en leerzaam! Ook de speurtocht 
was hartstikke leuk.’ 
‘Het was heel leuk in het museum. Vooral het persoonsbewijs maken vond ik leuk.’ 
‘Het was heel mooi om te zien. Vooral de brieven waren prachtig.’ 
 
Opmerking gezin:  
‘We vonden het heel indrukwekkend en leerzaam! Vooral de waargebeurde verhalen 
maken indruk. Bedankt!’ 
‘Wat ontzettend indrukwekkend. Dit soort musea zijn pareltjes.’ 
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‘Leuke puzzel voor de kinderen met geheimschriften. Erg, erg interessant om het 
verhaal van de Joodse kinderen te lezen. Heel mooi ge-exposeerd!’ 
 
Opmerking volwassene (21-90 jaar):  
‘Indrukwekkende tentoonstelling. Veel succes met het kenbaar maken aan onze 
jeugd.’ 
‘Heel erg bedankt voor de mooie rondleiding en alle moeite die voor de blinde in ons 
gezelschap is gedaan. De Romeinse tentoonstelling was leuk om te zien. De 
tentoonstelling ‘Verborgen Brieven’ erg indrukwekkend. Nogmaals dank!’ 
‘Wat een mooi en interessant museum was het. We hebben bijna alle brieven 
gelezen; leuk om het door kinderogen te lezen. Ook de ‘wat zou je doen’-borden met 
vragen vonden we interessant om over na te denken.’ 
‘Mooie expositie, goed samengesteld. Aangrijpend, moeilijk verhaal, maar goed om 
deze kant van de oorlog ook te lezen.’ 
‘Voor de 2-de maal het museum bezocht. Was weer heel imponerend en leerzaam. 
Hartelijk dank voor alle informatie en wie weet tot ziens.’ 
 
4) deelname in landelijk onderzoek (Museummonitor) 
Vragenlijst Museana 2020 is voor 1 juni 2020 ingevuld. 

 

 
Het Pakhuis heeft zich in het kader van 75 jaar vrijheid verantwoordelijk gevoeld om het 
oorlogsverleden van Ermelo onder de aandacht te brengen. Tot nu toe is er sporadisch 
aandacht besteed aan de lokale oorlogsverhalen van Ermelo. Door het opzetten van de 
samenwerking Ermelo Remembers met een dertiental culturele organisaties heeft het 
museum een voortrekkersrol op zich genomen om de thematische samenwerking op te 
zoeken. Deze manier van samenwerking heeft met het oog op externe subsidieverwerving 
grote potentie. Het Pakhuis probeert deze manier van werken onder de vlag van het 
Cultureel Platform verder gestalte te geven, zolang de personele inzet in balans blijft met de 
inzet voor de bedrijfsvoering van het museum. 
 
De verwachtingen van Verborgen Brieven en de daaraan gekoppelde bezoekersaantallen 
waren groot. Om de ‘klap’ van de sluiting enigszins op te vangen, en de verloren energie te 
compenseren, heeft Het Pakhuis in samenwerking met HD-Rent een documentaire gemaakt 
van de tentoonstelling. Deze documentaire heeft op moment van schrijven 2.068 weergaven 
gehad en is nog steeds zichtbaar op YouTube. Door het duurzaam vastleggen van dit verhaal 
borgen we de kennis voor de toekomst. Natuurlijk hopen we de documentaire ook in de 
toekomst voor educatieve doeleinden te kunnen blijven inzetten. 
 
In aanvulling op de documentaire zijn korte, educatieve filmpjes over onderdelen van de 
expositie verschenen op de website. Met deze innovatieve digitaliseringsslag heeft het 
museum geprobeerd het publiek op een andere manier toch te bereiken met het verhaal.  
 
In de vaste opstelling is de aandacht voor het lokale erfgoed onverminderd gestimuleerd. Op 
vaste momenten in het jaar is hier extra aandacht voor gevraagd, vaak in combinatie met 
nationale dagen/weken (zoals de Romeinenweek, de Nationale Museumweek en de 
Nationale Archeologiedagen). 
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De tentoonstelling ‘WOLF’ is vanaf 20 december 2019-31 december 2020 zichtbaar geweest 
in Bezoekerscentrum Nunspeet. 
 

Blik op Ermelo 
Het project ‘Blik op Ermelo’ uit 2019 is in 2020 voortgezet met de plaatsing van twee vitrines 

in de Stationsstraat. Deze vitrines hebben een thematische invulling gekregen. Bij de keuze is 

ingesprongen op de actualiteit. In augustus/september startte een grootschalig 

archeologisch onderzoek bij het vermeende tweede Romeins marskamp in Ermelo. 

Zodoende zijn de vitrines in Romeinse stijl ingericht, met aandacht voor de Romeinse 

soldaten (uitrusting, vermaak en opsmuk) en het Romeinse leven in de stad (kleding, voedsel 

en het huwelijksritueel). 

In aanvulling hierop heeft Het Pakhuis op korte termijn verblijfslocaties en 

horecaondernemers verenigd om een Romeinenweekend te organiseren in het tweede 

weekend van september. Normaal gesproken zou dit het Open Monumentenweekend zijn 

geweest. Onder de slogan ‘Een Romein zijn’ konden bezoekers aan Ermelo zich een weekend 

in Romeinse sferen wanen. In aanvulling op het inhoudelijke programma van Het Pakhuis, 

serveerden diverse horecagelegenheden Romeinse gerechten of lunchpakketten.  

Met Blik op Ermelo verbinden we Ermelo sterk aan thema’s die belangrijk zijn voor de 

Ermelose identiteit. Erfgoed geeft Ermelo een duidelijk profiel naar inwoners en bezoekers. 

Bovendien laat Het Pakhuis zich conform de meer jaren-doelstelling buiten de muren zien. 

Cultuur en erfgoed worden op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt in de 

openbare ruimte. Je loopt als het ware tegen het verhaal aan op straat. Tijdens het inrichten 

van de vitrines werd onmiddellijk duidelijk dat ze aanleiding vormen tot gesprek. Mensen 

stonden veelvuldig stil, raakten met elkaar en het museumpersoneel in gesprek, begonnen 

vragen te stellen en deelden hun kennis en ervaringen met elkaar. Met Blik op Ermelo 

bereikt het museum een bredere doelgroep dan hen die voet zet over de drempel van het 

museum.  

De invulling van de vitrines is tot in 2021 in Romeinse stijl gebleven. Het resterende deel van 

de toegekende subsidie wordt ingezet voor de invulling van de vitrines in het kader van 

Ermelo Remembers. 

 

Educatie 
Bij iedere nieuwe wisselexpositie wordt een passend educatieaanbod ontwikkeld dat 
geschikt is voor alle jaarlagen van het basisonderwijs en ook voor de eerste jaren van het 
voortgezet onderwijs. In 2020 is een speciaal programma ontwikkeld in het kader van de 
expositie Verborgen Brieven. Er is tevens voor een bijzondere educatievorm gekozen: een 
‘Break-in-box’, een soort omgekeerde Escape-room. Door puzzels en opdrachten te 
vervullen, open je een kist met meerdere lagen om uiteindelijk bij te ontknoping te komen. 
 

3. EDUCATIE 
 
Maatschappelijk effect: 
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 Het cultuurhistorisch erfgoed van Ermelo wordt goed beheerd en bewaard. De kennis 

van en waardering voor dit erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties.  

Het Pakhuis levert een bijdrage aan het beheren, bewaren en doorgeven van het 

Ermelose erfgoed. 

 Inwoners van Ermelo kunnen zich vrijelijk naar vermogen ontplooien en ontwikkelen. 

Het Pakhuis levert een bijdrage aan de onbelemmerde ontplooiing en ontwikkeling 

van inwoners. 

 

STUDIE 

 

Doelstelling: 

1. Het onderzoeken en overdragen van de betekenis van de collectie en van het werk van 

het museum. 

 

voor: geïnteresseerden 

product: 1) fysieke toegang tot de collectie voor studiedoeleinden;  

2) publicatie over het werk van het museum in vaktijdschriften, op internet en 

in de pers 

prestatie: publicatie van artikelen  

Educatieve activiteiten 

 

Doelstelling: 

1. Het vergroten van de kennis en informatie over het Ermelose erfgoed, de (Ermelose) 

natuur en het milieu; 

2. Het stimuleren van creativiteit en van nonformeel en informeel leren; 

3. Het kennismaken met diverse vormen van kunst en cultuur; 

4. Het vergroten van het aantal deelnemers en het verbeteren van de kwaliteit van de 

activiteiten. 

 

voor:* 1) alle inwoners (jeugdigen, volwassenen en specifieke doelgroepen); 

2) geïnteresseerden;  

3) bezoekers van Ermelo 

resultaat: 1) inwoners en bezoekers van Ermelo hebben kennis van en zijn geïnteresseerd 

in het Ermelose erfgoed, natuur en milieu; 

2) inwoners van Ermelo zijn zich bewust van de waarde van het historisch 

erfgoed van Ermelo, van de natuur en het milieu en gaan er zorgvuldig mee om; 

3) inwoners van Ermelo zijn betrokken bij de omgeving waarin ze wonen, 

werken naar school gaan en hun vrije tijd besteden;  

4) meer inwoners en bezoekers genieten van kunst en cultuur; 

5) er is een doorgaande leerlijn voor het basisonderwijs op het gebied van 

erfgoed-educatie 

producten: 1)groepsbezoek, rondleiding;  

2) workshop, educatief programma, cursus, lezing;  

3) lespakket;  

4) schoolbezoek, excursie;  

5) cultuurmanifestatie; 

6) Reizen in de tijd 
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prestaties: 1) het aantal deelnemers en bezoekers (jeugdigen, volwassenen en specifieke 

doelgroepen); 

In 2020 hebben 758 leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs een 

bezoek gebracht aan of ontvangen van Het Pakhuis.  

 

Op aanvraag zijn er vier rondleidingen gegeven voor 32 volwassenen. Twee 

grote aanvragen (Yad Vashem onderscheidingsgroep op 21 april en een 

familiebezoek op 30 april) zijn geannuleerd. 

 

Eén rondleiding was te bijzonder om onvermeld te laten: een doofstomme man 

heeft met zijn begeleider een museumbezoek gebracht. Een waardevolle 

ervaring voor zowel hem als ons. 

 

Met Pakhuis on Tour zijn er twee bezoeken aan een verzorgd- en/of beschermd 

wonen locatie en aan de Bibliotheek Noordwest-Veluwe gebracht met in totaal 

37 bezoekers. Twee geplande bezoeken op 16 maart en 30 april zijn 

geannuleerd. 

 

2) het aantal schoolklassen en scholen (PO en VO);  

Jaarprogrammering 

De jaarlijks terugkerende evenementen voor klassen van Ermelose basisscholen 

zijn in 2020 geannuleerd, te weten de Boomfeestdag en de Open 

Monumentenklassendag. 

 

Tien eerste klassen havo/vwo van Christelijk College Groevenbeek namen 

opnieuw een bezoekles rond het Romeins marskamp af en brachten tevens een 

bezoek aan het museum voor hun werkstuk.  

 

Het Pakhuis ontving dit jaar geen leerlingen van Groevenbeek tijdens NL Doet 

en tijdens de Bedrijvenroute. Beide evenementen zijn geannuleerd. 

 

Wel ontving het museum twee studenten van de opleiding Communicatie en 

Multimediadesign van de HAN. Zij hebben in het kader van het Erfgoedfestival 

van Erfgoed Gelderland een digitale, interactieve beleving ontwikkeld waarin 

ouders samen met hun kinderen het verhaal van Eva en Bram leren kennen. 

 

In oktober brachten elf groepen 5/6 een bezoek aan het museum voor het 

thema Romeinen. Dit programma maakte onderdeel uit van het aanbod van 

Cultuurkust. 

 

Tot slot ontving Het Pakhuis dit jaar geen groepen 1-4 in de Sinterklaasperiode. 

Het Pakjeshuis bleef in 2020 gesloten. 

 

Bezoek op aanvraag 

Er zijn door het jaar heen verschillende lessen op maat gegeven voor twaalf 

groepen uit de bovenbouw van verschillende basisscholen uit Gouda, Doorn, 

Ermelo, Epe en Putten. 
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In totaal zijn er 38 schoolbezoeken van het basis- en voortgezet onderwijs 

geannuleerd in 2020. Dit zou neerkomen op ongeveer 1.097 leerlingen. 

 

Duurzaam Ermelo 

In 2020 heeft Het Pakhuis m.b.t. het educatieprogramma Duurzaam Ermelo 

ingezet op het aanjagen en evalueren van het gebruik van het programma. Door 

de coronapandemie is er door de deelnemende basisscholen weinig aandacht 

besteed aan Duurzaam Ermelo. 

Zie voor een complete evaluatie de bijlage ‘Eindevaluatie Duurzaam Ermelo.’ 

 

Sporen zoeken in het Landschap 

In samenwerking met vier andere musea met een archeologische collectie, 

twee coördinatiepunten cultuureducatie (allen gevestigd op de Veluwe) is er 

een start gemaakt met de ontwikkeling van een educatieprogramma bij het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) voor de bovenbouw van het 

basisonderwijs. Het educatieprogramma wordt opgenomen in Reizen in de Tijd, 

het erfgoededucatieplatform van Erfgoed Gelderland. 

 

Het Pakhuis heeft als projectleider een aanjagende functie: vergaderingen 

worden geïnitieerd, educatieontwikkelaars en samenwerkende partners 

worden aangestuurd en de blauwdruk voor de museumles is vanuit Het Pakhuis 

ontwikkeld. 

 

In 2020 heeft de nadruk gelegen op de ontwikkeling van de educatietool AHN 

binnen Kaart.cc, de ontwikkeling van de themales binnen Reizen in de Tijd, het 

ontwikkelen van de bezoekles/excursie bij ieder deelnemend museum en de 

daarvoor benodigde materialen. 

 

Aan dit project is een aantal nieuwe initiatieven verbonden die in 2021 verder 

worden uitgewerkt: de schoolplaten van Kimberley Olijslager en de Mobiele 

Archeohotspot van de Veluwe.  

 

3) het aantal van de hierboven genoemde activiteiten 

Aanvullend op bovenstaande: er hebben vier lezingen in samenwerking met 

StEK plaatsgevonden in Het Pakhuis er is één geannuleerd. De KNNV heeft vijf 

bijeenkomsten gehouden en er is één geplande bijeenkomst geannuleerd. De 

Bijenvereniging heeft zes van de acht geplande bijeenkomsten kunnen 

organiseren in Het Pakhuis.  

 

De zaal van Het Pakhuis is eenmaal verhuurd aan andere stichtingen en 

verenigingen (niet specifiek educatief doel). Eén geplande verhuur is 

geannuleerd. 

 

De Kick-off van Cultuurkust vond in 2020 geen doorgang. Het Pakhuis was wel 

uitgenodigd voor deelname. 

MONITORING EN EVALUATIE 

 

product: monitor, evaluatie 

prestaties: 1) het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek; 
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Door middel van het gastenboek en het bezoekcontact is de tevredenheid van 

bezoekers gemeten. Zie hierboven bij de pijler ‘publiek’. 

 

2) het onderzoeken van het resultaat van educatieve activiteiten 

De educatieve activiteiten zijn mondeling geëvalueerd met de bezoekende 

scholen. Aandachtspunten zijn intern besproken en indien nodig zijn er 

aanpassingen gedaan aan het educatief programma. 

 

Met de Break-in-box die ontwikkeld is voor de expositie Verborgen Brieven heeft Het 
Pakhuis ingezet op een innovatieve educatiemethode. Helaas hebben we de box nog niet in 
de praktijk kunnen testen. De schoolbezoeken die stonden ingepland voor de maanden 
maart/april/mei hebben geen doorgang kunnen vinden. Van meet af aan is bij de 
ontwikkeling ingezet op een duurzaam vervolg van dit educatieprogramma. De verwachting 
is dat we de Break-in-box in de toekomst kunnen gebruiken om het bijzondere lokale verhaal 
over Eva en Bram te blijven vertellen. 

Het Pakhuis heeft in het kader van Ermelo Remembers voor het eerst een educatiemarkt 
georganiseerd in samenspraak met andere educatieaanbieders in Ermelo: StiBO, StEK, NMP, 
Bibliotheek Noordwest-Veluwe, de Dorpsdichter en de Oranjevereniging. Scholen hebben 
hier enthousiast op gereageerd en hebben zich ingeschreven voor het (volledige) 
educatieaanbod. Omdat opname in het Kunstmenu van Cultuurkust nog steeds sporadisch 
plaatsvindt, blijft het belangrijk om ook zelf te investeren in de relatie met schoolbesturen 
en docenten. De wens van Het Pakhuis blijft bestaan om structureel te worden opgenomen 
in het educatieaanbod van Cultuurkust. 
 
De publieksprogrammering van Verborgen Brieven richtte zich op verschillende aspecten in 
de expositie: het (illegaal) helpen van mensen in nood, de illegale pers, geheime 
communicatie, geuren en smaken uit de Tweede Wereldoorlog, vluchten in oorlogstijd. 
Lokale verhalen stonden hierbij centraal. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de inzet 
van inwoners van Ermelo en omstreken. Mensen die hun eigen familieverhalen of collectie 
aan het museum beschikbaar hadden gesteld. Omdat velen een kwetsbare leeftijd hadden, 
zijn we met de fysieke begeleiding van deze publieksevenementen gestopt na de 
Voorjaarsvakantie. De activiteiten zijn zelfvoorzienend ingericht om in de zomermaanden en 
tijdens de Herfstvakantie toch doorgang te kunnen vinden. 

In verband met het historische thema van de Kinderboekenweek ‘En toen’ heeft Het Pakhuis 
in het najaar relatief veel schoolaanvragen gehad. Door de versoepeling van de 
coronaregels, zijn de aantallen van het schoolbezoek nog relatief hoog uitgevallen, zelfs met 
de vele annuleringen die er ook geweest zijn.  

 

Participatie 
Het Pakhuis vindt het belangrijk zich in te zetten voor het sociaal domein en een bijdrage te 
leveren aan de participatie van inwoners van Ermelo. Het Pakhuis is een plek van 
ontmoeting voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en fysieke of psychische 
gesteldheid. 

4. PARTICIPATIE 
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Maatschappelijk effect: 

 

 Alle inwoners van Ermelo nemen aan de samenleving deel.  

Het Pakhuis levert een bijdrage aan de participatie van inwoners. 

 Inwoners van Ermelo voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving en zijn 

bereid zich hiervoor in te zetten. Er is gemeenschapszin.  

Het Pakhuis levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in Ermelo. 

 

SPECIFIEKE DOELGROEPEN 

 

Doelstelling: 

 

1. Het voorkomen of verminderen van sociaal isolement bij specifieke groepen inwoners; 

het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt bij die inwoners en het bevorderen 

van de kans op re-integratie in het arbeidsproces; 

2. Het interesseren van scholieren voor erfgoed, natuur en milieu door het aanbieden 

van een stageplek; het betrekken van scholieren bij het werk van het museum;  

3. Het vergroten van het aantal deelnemers en het verbeteren van de kwaliteit van de 

activiteiten. 

 

voor: 1) kwetsbare inwoners en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

2) inwoners met een uitkering; 

3) scholieren en studenten; 

resultaat: 1) maatschappelijke deelname van inwoners die niet in het reguliere 

arbeidsproces deelnemen;  

2) bezoek van mensen met een uitkering; 

3) jeugdigen zijn geïnteresseerd in erfgoed, natuur en milieu  

producten: 1) begeleiding van deelnemers; 

2) reductieregeling 

prestaties: 1) activiteiten voor specifieke doelgroepen;  

In 2020 was het thema van Pakhuis on Tour ‘schooltijd’, net zoals in 2019. Tot 

een nieuwe invulling van het mobiele museummeubel heeft het in 2020 niet 

kunnen komen.   

Er zijn door de touroperators twee bezoeken aan een verzorgd- en/of 

beschermd wonen locatie en aan de Bibliotheek Noordwest-Veluwe gebracht 

met in totaal 37 toehoorders. Twee geplande bezoeken op 16 maart en 30 april 

zijn geannuleerd. 

 

Het Pakhuis wil een inclusief museum zijn. In 2020 zijn er diverse aanvragen 

geweest voor een rondleiding waar ook een blinde/slechtziende of doofstomme 

deel uitmaakte van de groep. De extra aandacht die we tijdens zo’n begeleid 

bezoek besteden aan de zintuigen wordt erg gewaardeerd. Zolang het voor 

medewerkers en vrijwilligers mogelijk blijft om deze doelgroep persoonlijk te 

begeleiden, zien we hierin een belangrijke maatschappelijke meerwaarde van 

het museum.  

 

Een aanvraag van het Speciaal Onderwijs hebben we helaas moeten annuleren 

door de museumsluiting. 
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2) deelname aan de reductieregeling 

Er is geen gebruik gemaakt van een reductieregeling in 2020. 

GEMEENSCHAPSZIN 

 

Doelstelling: 

1. Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij elkaar, bij het werk van het 

museum en bij hun woonomgeving. 

 

voor: alle inwoners 

resultaat: 1) er is verbondenheid tussen Het Pakhuis en de inwoners van Ermelo en tussen 

inwoners onderling; 

2) inwoners zijn bereid zich in te zetten voor het museum en voor hun 

omgeving 

producten: 1) inzet van vrijwilligers; 

2) vriendenvereniging;  

3) vrijwilligerscontract, handleiding voor vrijwilligers 

prestaties: 1) het aantal vrijwilligers, het aantal vrienden;  

Het vrijwilligersbestand van Het Pakhuis is in 2020 gelijk gebleven: 40 mensen. 

Er zijn drie vrijwilligers gestopt en er zijn ook weer drie vrijwilligers bij gekomen.  

 

De vrijwilligers hebben verschillende taken binnen Het Pakhuis: 

gastheer/gastvrouw, gildelid, rondleider, educatieve ondersteuning, 

ondersteuning bij collectiebeheer, lid van het klusteam, vrijwilliger bij 

evenementen. 

 

In het gilde zitten vijf vrijwilligers die meer verantwoordelijkheden dragen: 

sleutel- en dagverantwoordelijke zijn, projectondersteuning en beheer gebouw. 

Deze gildeleden beschikken ook over een BHV-pas. 

 

Ook in 2020 heeft Het Pakhuis enkele maatschappelijke stagiaires van Christelijk 

College Groevenbeek ontvangen. Dit zijn stagiairs die een maatschappelijke of 

beroepsgerichte stage volgen. Zij hebben verschillende taken uitgevoerd: 

voorbereiding en ondersteuning van evenementen, ondersteuning van de 

vrijwilligers, meedenken en ontwikkelen van de expositie.  

 

Het museum staat ook open voor studenten recreatie en communicatie van het 

mbo of hbo, en voor studenten van de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 

2020 hebben we een groep HAN studenten van de opleiding Communicatie en 

Multimediadesign begeleid.  

 

Ondersteuning en begeleiding van de stagiaires wordt door het team en de 

vrijwilligers gedragen. De vrijwilligerscoördinator speelt hier een belangrijke rol 

in. 

 

In 2020 is de doorstart van de Vereniging Vrienden van Museum Het Pakhuis 

helaas stil komen te liggen. Het jubileumjaar zou aanleiding geweest zijn voor 

een impuls. Het aantreden van een nieuw bestuurslid aan het eind van 2020 

geeft hoop voor 2021. Er is wel een aantal nieuwe Museumvrienden geworven 
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door bij de ontwikkeling van de documentaire over Eva en Bram ook actief in te 

zetten op werving.   

 

2) het aantal activiteiten voor vrijwilligers en vrienden;  

De vrijwilligers ontvangen als dank voor hun inzet een nieuwjaarsgeschenk, een 

museumkaart en mogen jaarlijks deelnemen aan het vrijwilligersuitje. 

 

Er worden door het jaar heen verschillende bijeenkomsten georganiseerd: een 

nieuwjaarstoost, een BHV-training en een zomertoost.  

 

In 2020 hebben we de zomertoost digitaal doorgang laten vinden. De geplande 

BHV-training in samenwerking met Molen de Koe hebben we helaas moeten 

annuleren. Er is extra geïnvesteerd in kleine attenties en contactmomenten om 

het contact met de vrijwilligers dit jaar goed te onderhouden. In overleg is 

sommige (kwetsbare) vrijwilligers aangeboden juist naar Het Pakhuis toe te 

komen voor structuur en sociaal contact. 

 

3) vrijwilligers worden door professionals getraind en begeleid en werken met 

een vrijwilligerscontract 

Alle vrijwilligers hebben kennisgenomen van de vrijwilligershandleiding en de 

vrijwilligersrichtlijnen. Iedere vrijwilliger heeft met het ondertekenen van het 

vrijwilligerscontract toegezegd te kunnen instemmen met de doelstelling van 

Het Pakhuis, rechten en plichten, en de afspraken die in deze documenten 

vermeld staan. De vrijwilligers ontvangen aansturing en begeleiding van 

professionele krachten. Er is oog voor persoonlijke ontwikkeling en scholing. Dit 

gebeurt altijd in overleg. 

 

Alle vrijwilligers krijgen de kans om een vrijwilligersrondleiding te volgen bij de 

opening van een nieuwe expositie. Daarnaast zijn er aparte trainingen voor 

educatie (Duurzaam Ermelo) en collectiebeheer. 

 

De touroperators van Pakhuis on Tour krijgen aanvullende trainingen die 

gerelateerd zijn aan de inhoud of vorm van dit project.  

 

In 2020 hebben we de sociaal-maatschappelijke rol vooral op afstand moeten vervullen. Een 
deel van ons vrijwilligersbestand was te kwetsbaar om in de coronatijd actief deel te nemen 
aan het museum. Omdat het lastig bleek het rooster rond te krijgen, hebben we vanaf juni 
besloten op woensdag gesloten te blijven voor publiek. Ook hebben medewerkers in moeten 
springen om de baliefunctie te vervullen op momenten van uitval/ziekte.  
 
De vrijwilligers van het educatie- en collectieteam hebben op enkele momenten in het jaar 
toch hun bijdrage kunnen leveren. Een aantal schoolbezoeken heeft toch doorgang kunnen 
vinden; hier heeft het educatieteam ook een wezenlijke bijdrage aan geleverd. De 
collectiewerkzaamheden zijn na verloop van tijd ook opgestart, met daarbij extra aandacht 
voor de veiligheid van alle aanwezigen. 
 

Communicatie 
5. COMMUNICATIE 
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Maatschappelijk effect: 

 

 Ermelo is een aantrekkelijke gemeente voor haar eigen inwoners en voor haar 

bezoekers.  

Inwoners en bezoekers kennen Het Pakhuis. 

Het Pakhuis levert een bijdrage aan de attractiviteit, levendigheid en de bekendheid 

van Ermelo. 

 

PUBLICITEIT 

 

Doelstelling: 

1. Het bereiken van inwoners en bezoekers van Ermelo; 

2. Het vergroten van het aantal bezoekers en het verbeteren van de kwaliteit van de 

activiteiten; 

3. Het vergroten van de bekendheid van het museum; 

4. Het interesseren van bedrijven om zich binnen het museum te profileren; 

5. Het vergroten van de bekendheid van Ermelo;  

6. Het vergoten van de attractiviteit van Ermelo als recreatiegemeente. 

 

voor:* 1) alle inwoners en 

2) bezoekers van Ermelo 

resultaat: 1) het museum is een netwerkorganisatie; 

2) het museum is bekend als aantrekkelijke locatie om te recreëren; 

3) het Molenaarsplein is het representatieve visitekaartje van Ermelo;  

4) Ermelo is bekend als aantrekkelijke gemeente om te recreëren 

producten: 1) Ermelo Buitenleven; 

2) publieksactiviteit en evenement (o.a. Nationale Museumweek);** 

3) participatie van bedrijven in activiteiten van het museum; 

4) website van het museum, nieuwsbericht, publicatie op sociale media; 

5) drukwerk, banners, promotieobjecten;  

6) museumwinkel 

prestaties: 1) het deelnemen in Ermelo Buitenleven; 

De programmering van Het Pakhuis wordt ontsloten via de website van Ermelo 

Buitenleven.  

 

2) het deelnemen in activiteiten die Ermelo een grotere bekendheid geven; 

Het Pakhuis heeft deelgenomen aan de volgende provinciale projecten:  

Gelderland Herdenkt – Het Pakhuis was voor Ermelo Remembers 

initiatiefnemer en penvoerder 

Educatieprogramma Sporen zoeken in het Landschap – Het Pakhuis was 

hiervoor initiatiefnemer en penvoerder. Opname in het boekje ‘Het verhaal van 

de Romeinen in Gelderland op 10 plekken’. 

 

Door landelijke initiatieven als de Nationale Museumweek, Romeinenweek, 

Maand van de Geschiedenis heeft Het Pakhuis ook landelijk bereik gehad via 

tijdschriften als Romeinenmagazine en het Archeologie magazine. Zo is de 

archeologische invulling van Pakhuis on Tour uitgelicht op het platform 

Archeologie Leeft: 
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https://www.archeologieleeft.nl/archeosuccessen/pakhuis-on-tour/ 

 

Het verhaal over de Verborgen Brieven heeft in 2020 op verschillende manieren 

extra regionale of landelijke aandacht gekregen: 

- 9 februari: lezing in het Historisch Centrum Leeuwarden  

https://youtu.be/ZWdOGa19x98  

- Februari: radio-uitzending Omroep Gelderland ‘Op de koffie’ 

- April: artikel in de Vrijheidskrant, verspreid over heel Gelderland 

- April: artikel in Leovardia, ‘Hoop uit Verborgen Brieven’ 

- April: artikel in Harderwijk herdenkt, ‘In de knop gebroken’ 

- April: promotie van de documentaire door de Museumvereniging 

- November: deelname aan podcastserie van Anton van Renssen 

- December: promotie in Benjamin 

 

Het Romeinenweekend in september heeft extra promotie opgeleverd: 

- Bezoek van de Ridders van Gelre op 8 oktober 

https://youtu.be/_J7MD5HsdTI  

- Blog op Romeinen.nl 

https://www.romeinen.nl/ontdek-romeins-nederland/nieuws/blog-

een-tweede-marskamp-het-romeinenweekend-van-ermelo  

 

3) het aantal publieksactiviteiten en evenementen; 

Zie de pijler Expositie. 

 

4) het aantal bedrijven dat het museum sponsort; 

Het aantal bedrijven dat het museum sponsort is lastig te duiden, omdat dit 

vaak samenhangt met sponsoring in natura of ‘beursvloermatches’ (een uitruil 

van diensten zonder de beurs te trekken).  

 

In de Sinterklaasperiode is er besloten geen financieel beroep te doen op 

bedrijven. 

 

5) deelname aan publieksactiviteiten en evenementen;  

Het Pakhuis heeft deelgenomen aan lokale, provinciale en nationale 

evenementen. Zie hiervoor de pijler Expositie. 

 

6) publicitaire aandacht (aantal likes, websitebezoek, aantal geüploade foto’s; 

De externe communicatie richt zich op het informeren van (potentiële) 

bezoekers en geïnteresseerden over de activiteiten en plannen van Het Pakhuis. 

Dit gebeurt via de website, banners, folders en social media.  

 

In 2020 zijn er 23 persberichten verstuurd die ook geplaatst zijn in lokale (en 

digitale) kranten als Het Ermelo’s Weekblad, Het Kontakt en op ermelovannu.nl. 

Verder informeren we ons publiek door middel van een nieuwsbrief met 213 

abonnees. 

 

Het Pakhuis verspreidt haar programmering in de breedte onder lokale en 

provinciale pers. Daarnaast stelt zij ook nieuwswebsites en organisaties als 

Museumactueel, Museumpeil, de Museumvereniging, Erfgoed Gelderland (Mijn 

https://www.archeologieleeft.nl/archeosuccessen/pakhuis-on-tour/
https://youtu.be/ZWdOGa19x98
https://youtu.be/_J7MD5HsdTI
https://www.romeinen.nl/ontdek-romeins-nederland/nieuws/blog-een-tweede-marskamp-het-romeinenweekend-van-ermelo
https://www.romeinen.nl/ontdek-romeins-nederland/nieuws/blog-een-tweede-marskamp-het-romeinenweekend-van-ermelo
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Gelderland), Ermelo Buitenleven en Visit Veluwe op de hoogte van het actuele 

aanbod.  

 

In het jaar 2019 zijn we gegroeid van 629 naar 921 volgers op Facebook. Dit 

voldoet zeker aan de doelstelling van een groei van ongeveer 100 volgers per 

jaar. De initiatieven om een Theaterwandeling ‘Spoor van Verzet’ te 

organiseren, hebben aan deze groei bijgedragen. Onze berichten hebben een 

gemiddeld bereik tussen 200 en 800 personen, ook hier zit een groei in, te 

linken aan het aantal likes/volgers. Uitschieters zijn berichten over de 

documentaire Verborgen Brieven in april en over de Theaterwandeling Spoor 

van Verzet in oktober.  

 

Op Twitter heeft het Romeinenweekend in september veel aandacht getrokken, 

evenals de heropening van het museum op reservering in november. 

 

Het aantal volgers op Instagram is gegroeid naar 206 volgers. Met de integratie 

van Facebook kunnen wij hier meer mee aan de slag wanneer activiteiten weer 

aangekondigd worden. 

 

Ieder kwartaal is er in Van ‘t Erf van Ermel, het verenigingsblad van de 

Oudheidkundige Vereniging, een inhoudelijk artikel gepubliceerd vanuit Het 

Pakhuis waarin aandacht wordt gevraagd voor actuele 

tentoonstellingen/evenementen/activiteiten of collectieverhalen. 

 

7) het aantal verspreide brochures, het aantal verspreide 

tentoonstellingsboekjes;  

Verspreid onder 51 recreatie- en cultuuraanbieders in de omgeving en 9 

scholen in Ermelo. 

Brochures en tentoonstellingsboekjes zijn vervangen door één overzichtelijke 

flyer, waarvan stapeltjes meegegeven worden na groepsbezoeken. 

 

8) het aantal verkochte producten uit de museumwinkel 

Er zijn in 2020 4 accessoires, 9 boeken, 1 speelgoed en 12 etenswaren verkocht. 

De verkoop uit de museumwinkel is dit jaar minimaal geweest. 

 

Het Pakhuis heeft in 2020 verder gewerkt aan de zichtbaarheid van het museum door 
creatief in te spelen op mogelijkheden voor publiekscommunicatie toen de deuren door de 
coronacrisis gesloten bleven. Denk daarbij aan de digitale investeringen (documentaire, 
korte filmpjes n.a.v. de expositie, de Romeinenweek, de vakantieprogrammering), aandacht 
voor het museum buiten de muren (vitrines). 

De ‘look en feel’ van de promotie-uitingen is gecontinueerd om goed te blijven aansluiten bij 
de doelstelling, activiteiten en beoogde doelgroep. Door wijde verspreiding van flyers en 
nieuwsberichten weten we brede regionale en soms ook provinciale aandacht te genereren. 
Deelname aan provinciale projecten en netwerken dragen hier ook aan bij, hier wordt dan 
ook structureel in geïnvesteerd. In 2020 heeft de directeur namens de kleine musea in 
Gelderland een oproep gedaan aan de Provincie Gelderland om aandacht te blijven 
besteden aan de kleine musea.  
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De regelmaat van interne en externe nieuwsbrieven is gehanteerd om mensen op specifieke 
momenten – voorafgaand aan een vakantie of themaweek – te voorzien van nieuws en 
programmering. De communicatie was dit jaar ook extra gericht op duidelijkheid verschaffen 
wat de mogelijkheden en ‘spelregels’ waren ivm het coronavirus. Er is extra geïnvesteerd in 
interne communicatie om vrijwilligers goed betrokken te houden bij het museum. 
 
Het Pakhuis is de kartrekker van ‘Ermelo Remembers’ en heeft in 2020 verschillende 
(digitale) bijeenkomsten georganiseerd om actuele ontwikkelingen en de aangepaste 
plannen met elkaar te bespreken. 
 
Ook heeft Het Pakhuis zitting in de initiatiefgroep van het Cultureel Platform in Ermelo en 
heeft samen met de vijf andere kerngroepleden (StEK, Bibliotheek Noordwest-Veluwe, 
Cultuurkust, Da Vinci en Groevenbeek Klassiek) in het afgelopen jaar vooral aandacht 
besteed aan de promotie van het platform, aan het opzetten van een nieuw gezamenlijk 
thema (Ode aan het Nederlandse Landschap) en aan de Cultuurnota. 
 

Organisatie 
Interne organisatie 
Het Pakhuis is een stichting met een vrijwillig bestuur en een vaste betaalde staf van 2,8-

2,85 fte op moment van schrijven, met aanvulling op projectbasis in de Sinterklaasperiode. 

Ook de combinatiefunctie van 0,2 fte is hierin meegenomen. 

  
In 2020 bestond de vaste staf uit:  

1. Directeur       0,8 fte 
Germa Greving 
 

2. Projectmedewerker archeologie    maart-april: 0,4 fte 
Evelien Bosman     mei-december: 0,6 fte 
 

3. Museummedewerker collectie en publiek    
Roos Otten + Christa Logtenberg   januari: 0,5 + 0,2 fte 
Roos Otten      februari: 0,5 fte 
Roos Otten + Gerrie Besselsen   maart-april: 0,5 + 0,1/0,15 fte 
 

4. Educatiemedewerker en vrijwilligerscoördinator  0,5 fte 
Maud Onderweegs     april-december: non-actief 
 

5. Educatiemedewerker     0,4 fte 
Natalie Overkamp 
 

6. Collectiemedewerker     mei-december: 0,3/0,35 fte 
Gerrie Besselsen 
 

7. Communicatiemedewerker    juli-december: 0,2 fte 
Heidi Bakker 
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Het bestuur bestond in 2020 uit vijf personen met elk een eigen portefeuille. Alle 
bestuursleden zijn door de stichting benoemd. Het bestuur van Het Pakhuis volgt de 
zogenaamde Code Cultural Governance. De Code omvat het gehele besturingsproces: beleid, 
uitvoering, toezicht en verantwoording. 
 
Gerard Geijtenbeek - Voorzitter 
Drs. Ria van Schendel-Kwakkel - Secretaris  
Jan Vonkeman - Penningmeester 
Steven van Loo - Vicevoorzitter en algemeen bestuurslid 
Frieda van Bruggen-Feenstra - Algemeen bestuurslid (vanaf 1 november 2020) 
 
Nevenfuncties van de bestuursleden worden omwille van de Code Cultural Governance 
hieronder benoemd: 

 
 

Combinatiefunctionaris 
De combinatiefunctionaris heeft taken uitgevoerd die gekoppeld zijn geweest aan 
verschillende projecten die over het jaar verspreid zijn. Deze projecten hebben een 
voornamelijk educatief dan wel zorg-gerelateerd karakter. Uitgangspunt in de 
werkzaamheden is de koppeling met externe partners en de verbinding van de museale 
wereld met andere disciplines.  
 

1. Ontwikkeling van een educatieprogramma ‘Verborgen Brieven’: verbinding tot stand 
brengen en onderhouden met scholen, de Dorpsdichter, Bibliotheek Noordwest-
Veluwe, Streekarchivariaat Noordwest Veluwe, Stichting Behoud 
Oorlogsherinneringen, het NMP, de Oranjevereniging, Stichting Ermelo’s 
Kunstcollectief en de Oudheidkundige Vereniging.  
De combinatiefunctionaris heeft zich extra ingespannen via digitale wegen het 
verhaal over Eva en Bram te verspreiden en heeft daarvoor de samenwerking 
opgezocht met nieuwe samenwerkingspartners. 

2. Rol in de ontwikkeling van het educatieproject ‘Sporen in het Landschap’: koppeling 
maken tussen vier andere musea met een archeologische collectie, twee 

DGA van Roldo Rent Holding BV en alle onderliggende dochtermaatschappijen bezoldigd

DGA van Sparrow Holding BV bezoldigd

Secretaris en vicevoorzitter Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk onbezoldigd

Eigenaar van Vonkeman Accountants te Ermelo bezoldigd

Penningmeester van Rotary Club Harderwijk - Oud Groevenbeek onbezoldigd

Lid van de klachtencommissie van Groenewegen BV te Culemborg onbezoldigd
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Voorzitter regionale omroep Veluwe FM te Putten onbezoldigd

Moderamenlid van het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) voor de Protestantse Kerk onbezoldigd
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coördinatiepunten cultuureducatie, Erfgoed Gelderland en pilotschool De Klokbeker 
in Ermelo. 
Vanuit Het Pakhuis is in samenspraak met een groep archeologen een blauwdruk 
ontwikkeld voor de museumles voor de vijf deelnemende musea. Daarnaast heeft de 
combinatiefunctionaris in samenspraak met Erfgoed Gelderland een generieke les 
ontwikkeld die ontsloten wordt via het platform Reizen in de Tijd.  

3. Duurzaam Ermelo: verbinding faciliteren tussen de zeven deelnemende scholen en 
samenwerkingspartners en ondernemers. Het aanjagen van het gebruik door en het 
ondersteunen van de scholen bij vragen over het lesmateriaal. 

4. Rol in project ‘Pakhuis on Tour’: mobiele museumbeleving die bij zorginstellingen van 
Zorggroep Noordwest-Veluwe langsgaat.  
De touroperators zijn professioneel begeleid bij de voorbereiding van de bezoeken. 
In samenspraak met de Zorggroep Noordwest Veluwe zijn de bezoeken gepland en 
geëvalueerd.  
 

Veiligheid 

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 meerjaren-onderhoudsplan 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.  
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. In 2020 
hebben zij een herhalingscursus gevolgd. 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. 
 

Financiën 
Het financiële jaarverslag is inclusief toelichting en verklaring als bijlage bij dit jaarverslag 
gevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


