Jaarverslag 2015
Stichting Min40celsius
Op 5 maart 2015 is stichting Min40celsius (ANBI) opgericht. Door middel
van een stichting kunnen we ons beter profileren en projecten financieren
middels subsidieaanvragen of fondsenwerving.
Het bezoekerscentrum is eigendom van Netterden Zand en Grind B.V. De
huur- en energielasten over 2015 zijn door Netterden aan de stichting
geschonken. De geologische, paleontologische en geologische collectie is
eigendom van René van Uum; het gebruik van deze collectie in 2015 is
eveneens als gift aan de Stichting ter beschikking gesteld.

Bezoekersaantallen.
Dit jaar zijn 1621 betalende bezoekers geweest. In de eerste helft van 2015 hebben we nog 453 onbetaalde
bezoekers ontvangen. Dit waren vooral pilotlessen voor het onderwijs, enkele verenigingen en rotary-groepen.
Voor 2016 zal het aantal onbetaalde bezoekers afnemen.

Communicatie en openingstijden.
Openingstijden.
De huidige openstelling voor publiek op woensdag- en zondagmiddag is voldoende.
Bekendheid
Onze ervaring is dat de mond- op mond reclame het erg goed doet. We zien regelmatig bezoekers terugkomen.
De hoeveelheid thema’s en informatie is voor veel bezoekers een verrassing.
Veel bezoekers laten weten dat ze nog wel een keer terugkomen en dit
gebeurd dan vaak weer met anderen.
TV Gelderland.
In de zomer van 2015 hebben we
deelgenomen aan de tvserie “Ridders van
Gelre” . Aansluitend was er ook een extra
zoekexcursie voor de luisteraars van TV Gelderland. Beide activiteiten hebben
bijgedragen aan de bekendheid. Ook al hebben we dat niet direct kunnen
constateren in de bezoekersaantallen.

Toerisme.
Min40celsius heeft het basispakket afgenomen van Stichting Achterhoek Toerisme.
We zijn lid geworden van stichting Achterhoek Toerisme en VVV. STAT doet een deel
van de acquisitie voor toeristische centra in de Achterhoek, bewegwijzering, websites
en museumgids.

Publicaties in tijdschriften
Geen

Social media.
In 2014 is door Webinspirations de website gerealiseerd, is een facebook account aangemaakt en is Min40celsius
geregistreerd bij Google Maps. Het bijhouden van facebook wordt gedaan door Geb Snippe. De website voldoet en
heeft al veel bezoekers . Onderstaand de visits per maand van de website.
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Huub Rabelink. Hij gaat binnenkort een aantal zondagen open houden en groepen rondleiden.
Henry Wezenberg en Tonny Nieuwenhuis zijn primair voor het onderwijsprogramma.
Hidde Tuenter. Hij is gehandicapt en een goede hulp bij het conserveren en kleine klusjes (komt om de 14
dagen op de woensdag).

Projecten
Natuur.
Rondom zandwinning Azewijnse Broek is een struin pad aangelegd door Netterden Zand en Grind. Het pad loopt
langs het water, dan weer door stukken natuur, langs slootkanten en akkers. Het pad is met rode palen aangegeven
en is ongeveer 5 km lang. Het pad verdient nog wat meer aandacht en met meer wandelaars worden de paden ook
beter begaanbaar

Onderwijs.
Basisonderwijs groep 6.
In het voorjaar is een prachtig lesprogramma ontwikkeld. Het project is opgezet samen met de cultuur
coördinatoren van Essentius (Oude IJsselstreek), Welkom (Montferland) en stichting Cultureel Erfgoed (Provincie).
In april hebben we een aantal pilotklassen ontvangen. Vanaf mei was het programma voor groep 6 van het
basisonderwijs gereed. De scholen van Montferland hebben nog datzelfde schooljaar het lesprogramma bezocht.
In de eerste helft van 2016 zullen weer veel scholen zich aanmelden voor het lesprogramma “onder onze voeten”
De scholen kunnen op de website aanmelden op de dinsdag- of donderdagmorgenBasisonderwijs Montferland wil,
vanaf het voorjaar 2015 met 250 leerlingen uit groep 6, Min40celsius al bezoeken.

Zoekexcursies
In 2014 gestart met zoekexcursies. Deze middagen bestaan
uit een stuk uitleg over de geologie van de Achterhoek. En
aansluitend zoeken tussen het grind bij zandwinning
Azewijnse Broek.
De maandelijkse zoekexcursies zijn een succes aan het
worden. Ook steeds meer aanmelding uit de regio en
daarbuiten.

Natuurwandelingen
Dit is nog niet gestart. Hopelijk gaat dit in 2016 wel lukken.

Financiën.
Zoals reeds vermeld zijn de huur- en energielasten over 2015 geschonken door Netterden Zand en Grind B.V.; het
gebruik van de collectie is gedoneerd door de heer van Uum. Daarnaast zijn over 2015 de navolgende baten en
lasten verantwoord:
- baten
entree-opbrengsten en activiteiten
€ 5.690
- lasten
inrichting, onderhoud, promotie, lesmateriaal, contributies, internet etc.
€ 4.340
- positief saldo
€ 1.350
Het positieve saldo over 2015 zal worden aangewend voor het doorontwikkelen van de expositie en het onder
houd van het bezoekerscentrum.

Collectie.
De collectie is dit jaar uitgebreid met vondsten van Azewijnse Broek
en Breels. Meest opvallende vondst is de vuistbijl van een
Neanderthaler en op de valreep van 2015 nog veel fragmenten van
een onderkaak van een wolharige neushoorn.

Aandachtspunten.
Gebouw.
Nu we huurder zijn geworden van het pand, kunnen een aantal aanpassingen in overleg met de eigenaar worden
gerealiseerd. Verder wordt het terrein rondom het gebouw opnieuw ingericht.
Beveiliging.
Ondanks dat het gebouw inmiddels beter is beveiligd, kan dit nog verder worden verbeterd.
Internet.
In het gebouw is behoefte aan internet. Het vertonen van films, kinderen laten zoeken naar informatie en het
aansturen van meerdere monitoren via een Wi-Fi-netwerk.
Touch screen PC’s, beeldschermen of tablets.
In het gebouw staat nu één verouderde Touch screen PC. Op deze pc’s worden alle filmpjes getoond die we tonen.
Dit is veel te weinig. Ambitie is dat de bezoeker op meerdere plekken in het gebouw informatie in de vorm van
beeld en/of geluid in verschillende talen kunnen opvragen. Informatie voor de losse bezoeker en voor het
onderwijs. Over het hoe en de financiering zal komend jaar worden nagedacht.
Film van het proces van zandwinning.
Is er een film van het productieproces (op de zuiger, scheprad, in de bunker, zeef en wasinstallatie, laden en breken
van grind? Misschien is er nog veel ruw filmmateriaal beschikbaar die ik kan editen tot een bruikbare film.
Deelname IVN.
Voor het onderdeel natuurontwikkeling en natuurwandelingen(gids) staan nog vacatures open. In februari houd ik
een voordracht bij Natuur Actief in Zeddam en zal ik ook een oproep doen voor natuurgidsen.
Beschikbare tijd.
Ik heb op mijn werk aangegeven voor 2015 extra verlofuren (80) te wil kopen. Dit moet ik in maart definitief
beslissen. Door de aankoop van extra verlof kan ik samen met de vrijwilligers de openstelling voor het onderwijs
realiseren. En kan ik ook een paar keer een afspraak maken bij musea of tentoonstellingen om ideeën uit te
wisselen.

Doorkijkje naar 2016-2017.
In 2015 komt de focus te liggen op onderwijs en bezoekersaantallen. Om het onderwijsprogramma goed te
facilitairen komt er meer aandacht voor de archeologie in de expositie. Een tweede aandachtspunt wordt
natuurontwikkeling en natuurwandelingen ( bij voorkeur onder de noemer van het IVN).
Voor 2016 of 2017 is een meertalig bezoekerscentrum een ambitie om zo ook het Duitse onderwijs te
ondersteunen. Dit vraagt wel veel van de inrichting. Waar mogelijk zullen we hier rekening mee houden bij de
realisatie van het onderwijsprogramma.

Dit jaarverslag is opgesteld door René van Uum (initiatiefnemer Min40celsius).
10 januari 2016

