Jaarverslag 2016
Stichting Min40celsius
Stichting Min40celsius (ANBI) is op 5 maart 2015 opgericht. De stichting
wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en
als een “culturele ANBI”. Door middel van een stichting en de ANBI-status
kunnen we ons beter profileren en ontstaat een verantwoorde basis voor
fondsenverwerving of subsidies. Het bestuur van de Stichting wordt
gevormd door Leontien Witjes (voorzitter), Otto Willemsen (secretaris),
Dick Snippe (penningmeester) en René van Uum (bestuurder, oprichter).

Bezoekerscentrum en collectie
Het bezoekerscentrum is eigendom van Netterden Zand en Grind B.V. Ter financiering van de huur- en
energielasten over 2016, is door Netterden Zand en Grind een schenking beschikbaar gesteld.
Het gebouw is in 2016 voorzien van een alarminstallatie. De oude toiletten en garderobe zijn vervangen door twee
nieuwe toiletten, garderobe en een fraaie extra ontvangstruimte. Om het gebouw is de verharding verwijderd en
een mooie entree met parkeervoorziening voor fietsen en auto’s gerealiseerd.
De geologische en paleontologische en archeologische collectie is eigendom van René van Uum. De huurkosten zijn
door René van Uum geschonken aan de stichting.
De collectie is dit jaar weer uitgebreid met vondsten van Azewijnse Broek en Breels. Meest opvallende vondst is de
onderkaak van een jonge mammoet.

Bezoekersaantallen
In 2016 heeft het bezoekerscentrum 2.132 (vorig jaar 1.621) betalende bezoekers ontvangen. Voor kinderen
jonger dan 6 jaar en voor enkele bijzondere groepen is de entree gratis geweest. Het aantal niet-betalende
bezoekers in 2016 bedraagt 227 (vorig jaar 453).

Projecten
In 2016 heeft bezoekerscentrum Min40celsius een bijdrage
geleverd voor de Open Molendag in Etten, open Monumentendag
en festival MananaManana
Met respectievelijk 450, 100, en 890 bezoekers draagt dit bij aan de
bekendheid van bezoekerscentrum Min40celsius.

Activiteiten
- De zoekexcursies zijn een groot succes. Deze activiteit is altijd volgeboekt.
- Voor de IVN hebben we in 2016 gratis een lesochtend verzorgd voor de opleiding tot IVN gids
- Naast de openstelling ontvangen we steeds vaker groepen. De bezichtiging met lezing over het landschap is voor
de bezoeker verrassend en opent de ogen over het bijzondere Achterhoekse landschap en hoe het is ontstaan.
- Kinderfeestjes zijn we mee gestart.

Onderwijs
Het onderwijsprogramma dat is opgesteld samen met Stichting Gelders Erfgoed voldoet. Dit programma is gericht
op groep 6. Helaas is de belangstelling vanuit het onderwijs niet optimaal. Wel zien we dat ook scholen uit de
verdere regio (Zevenaar, Duiven, Doetinchem, Gaanderen en Dinxperlo) ons hebben ontdekt. We verwachten, en
streven er ook naar, dat de bekendheid van ons schoolprogramma breder bekend wordt. Maar ook hier geldt dat
de mondelinge reclame nog altijd de beste is.

Communicatie en openingstijden
Openingstijden
De huidige openstelling voor publiek op woensdag- en zondagmiddag is voldoende.
Bekendheid
Onze ervaring is dat de mond- op mondreclame 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 gebeurt dan vaak weer met anderen.
Toerisme
Stichting Min40celsius is lid van Stichting Achterhoek Toerisme en VVV.
Website
De website wordt goed bezocht en is het belangrijkste communicatiemiddel.

Vrijwilligers
Het team vrijwilligers bestaat uit 8 medewerkers. Het is een goed gemotiveerd team dat alle drukke momenten ook
soepel weet op te vangen.

Financiën
Naast de ontvangst van entreegelden voor het bezoekerscentrum, bestaan de inkomsten van de Stichting
Min40Celsius in 2016 voor een belangrijk deel uit schenkingen. Een structurele donatie wordt geleverd door
Netterden Zand en Grind B.V. (ter dekking van de huisvestingskosten) en de heer van Uum (door het gebruik van de
collectie).

Het onderstaande gecomprimeerde overzicht is ontleend aan de staat van baten en lasten van de stichting over het
jaar 2016:
Baten

Lasten

Schenkingen
Entreegelden
Overige baten
Huisvesting – huur/energie/onderhoud/inrichting
Huur collectie / verzekering / promotie e.d.
Overige lasten

€

25.395
9.057
990
18.109
13.033
1.254

Positief saldo 2016

€

35.442

32.396
3.046

Het positieve saldo over 2016 is toegevoegd aan het vermogen van de Stichting. Het stichtingsvermogen bedraagt
ultimo 2016 € 4.839. Het stichtingsvermogen zal voor een belangrijk deel worden aangewend voor het verder
ontwikkelen van de expositie, de activiteiten en het bezoekerscentrum.

Doorkijk naar 2017-2018
• In 2017 zal de expositie worden gewijzigd. Hierdoor komt ook meer aandacht voor lokale vondsten, ontstaan
van gesteenten en de lokale archeologie. Ook het gedeelte over de natuurontwikkeling Azewijnse Broek zal
worden uitgebreid.
• Voor 2018 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.
• In 2017 wordt een wandel/fiets route ontwikkeld rondom Engbergen. En zijn er
ontwikkelingen om deze te koppelen met het Montferland en de stuwwallen bij
Kleve en Nijmegen.
• Het parkeerterrein wordt voorzien van twee Chabracq lichtmasten door de
gemeente Oude IJsselstreek. Alleen het schilderwerk moeten we zelf verzorgen.
• Om het gebouw duidelijker herkenbaar te maken worden ook enkele
vlaggemasten geplaatst.
• In 2017 worden de kinderfeestjes volledig in ons assortiment opgenomen.
• Deelname aan MananaManana gaat ook in 2017 weer plaatsvinden.

Dit jaarverslag is opgesteld door René van Uum (initiatiefnemer stichting Min40celsius).
27 mei 2017

