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1 Inleiding
De regio Achterhoek is rijk aan unieke en bijzondere geologische elementen in het landschap en in de
bodem. Het bezoekerscentrum Min40celsius in Varsselder geeft een beeld van dit uniek Achterhoeks
landschap.
De opening van het bezoekerscentrum op 29 juni 2014 is een eerste stap geweest in de verdere
ontwikkeling. Het bezoekerscentrum wil de doelstellingen, zoals die verwoord zijn in de statuten van
de Stichting Min40celsius, verder ontwikkelen. Het beleidsplan van de Stichting Min40celsius is
gericht op de toekomst.

1.1 Doel van het beleidsplan.
Het vastleggen van het gewenste beleid voor 2015 en 2016 heeft ten doel om het bezoekerscentrum
in de komende jaren op een goed en verantwoord niveau te laten functioneren en de doelstellingen,
die voor het bezoekerscentrum zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten verder te verwezenlijken en
duidelijkheid te geven voor bestuur en vrijwilligers van de stichting Min40celsius.
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2 Missie
2.1 Missie
De vele dorpen, rivieren en heuvels vormen het unieke landschap van de Achterhoek. Een landschap
dat bepalend is voor hoe wij nu leven en recreëren. Stichting Min40celsius heeft als doel de beleving
en bewustwording van het landschap te versterken en te informeren over het ontstaan van het
landschap en de rijke en veelzijdige geologische- en archeologische bodemvondsten die de bodem
heeft prijsgegeven.
Min40celsius maakt bewoners en bezoekers van de Achterhoek bewust van deze unieke omgeving.
Een omgeving met bijzondere geologische objecten, soms moeilijk zichtbaar en waar maar al te vaak
argeloos aan voorbij wordt gewandeld of gefietst. Maar net zo zeer monumenten zijn van onze
geschiedenis als een kasteel, kerk of dorpsgezicht. Geologische monumenten die ook een
bescherming verdienen en onlosmakelijk zijn verbonden met onze cultuur.
De geologische ontstaansgeschiedenis van de Achterhoek ligt gearchiveerd in de bodem. Dit
bodemarchief bevat een bijzonder rijke en veelzijdige collectie bodemvondsten. Het vertelt over het
leven in zee, mammoeten die grazen op de steppe of de prehistorische mens.
De bodem is ook een archief dat het ontstaan van het landschap heeft vastgelegd. Het vertelt over
landijs dat als een bulldozer door de Achterhoek trok, rivieren of de bewegende aarde.
De bodem bevat ook grondstoffen die bepalend zijn voor de industriële ontwikkeling en bedrijvigheid
en de vestiging van landbouw, veeteelt, bosbouw en dorpen in de regio.

2.2 Bestaansrecht
Het bestaansrecht van Min40celsius is de bewustwording en beleving van het landschap, de bodem,
geologie, ijstijden, bodemvondsten en archeologie te versterken. En het beheer en behoud van het
bodemarchief.

2.3 Domein van de stichting
Met het bezoekerscentrum voorziet stichting Min40celsius in de toenemende behoefte naar
informatie, educatie en belangstelling voor het landschap en gologie van de regio.
Min40celsius is 29 juni 2014 geopend door burgemeester Hans Alberse van de gemeente Oude
IJsselstreek en Jan van Uum. Sindsdien heeft het bezoekerscentrum al veel bezoekers ontvangen en
kunnen boeien met de expositie in het bezoekerscentrum, lezingen en zoekexcursies bij de
zandwinning. Het bezoekerscentrum is benaderd door de coördinatoren voor cultuuronderwijs
basisscholen van Montferland en Oude IJsselstreek. De bezoekers komen vanuit de gehele regio en
ook daarbuiten. Het is de verwachting dat medio 2015 de bekendheid bij de toerist toeneemt en
meer bezoekers het bezoekerscentrum gaan bezoeken.
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3 Doelstellingen
Een bijdrage leveren aan het onderwijs en toerisme zonder landsgrenzen. Informatie hoef je niet te
halen maar wordt ook via internet aangeboden. Bezoekersaantallen zijn niet alleen de bezoekers aan
het bezoekerscentrum maar ook de bezoekers van de website die de virtuele tour bekijken.

3.1 Doelen
Onderwijs
Min40celsius is het geologisch informatiecentrum voor onderwijs en toerisme in de regio. Voor het
onderwijs is een leerprogramma ontwikkeld voor groep 6 van het basisonderwijs. Dit lesprogramma
is opgesteld in samenwerking met de cultuurcoördinatoren van de gemeente Montferland en Oude
IJsselstreek en geïnitieerd door Stichting Gelders Erfgoed. De bezoekles van Min40Celsius wordt
opgenomen in de Digitale leerlijn cultuureducatie Reizen in de Tijd. Deze leerlijn, en ook de bezoekles
van het museum, sluit goed aan op de toenemende vraag vanuit het onderwijs naar het structureler
inzetten van culturele aanbieders binnen het onderwijs. Van culturele aanbieders wordt in een
tijdperk van dalende structurele subsidies meer gevraagd om cultureel ondernemerschap. Dit vraagt
ook om een herijking van je plaats als culturele aanbieder in de samenleving. Hierbij draait het om de
kernvraag ‘waarom ben je er en wat voeg je toe aan maatschappelijke waarde?’. Dit is veel meer dan
een economische kosten-baten verhouding. Dit gaat over je rol als culturele aanbieder in de
maatschappij. Een deel van deze maatschappelijke relevantie ligt in de meerwaarde die je kunt
bieden aan het onderwijs. De specifieke kennis en vaardigheden die culturele aanbieders in huis
hebben, kunnen het onderwijs en daarmee de maatschappij, verrijken. Dit vraagt om een open
houding waarin de vraag wat je toegevoegde waarde kan zijn aan onderwijs, centraal staat.
Toerisme
Min40celsius wil een nieuwe toeristische binnenactiviteit zijn en diverse andere geologische
initiatieven in de regio bundelen. Doel is te komen tot een geologisch/archeologisch themafolder
met fietsroutes langs bezienswaardigheden in het landschap, musea en particuliere initiatieven.
Euregio
Geologie houdt niet op bij de landgrens. Geologische kennis (samenwerking) houdt wel vaak op bij
de landgrens. Min40celsius wil ook van betekenis zijn voor de Duitse grensstreek (educatie en
toerisme) en kennisuitwisseling bevorderen (nationaal en internationaal) met amateurs en
professionals
Website
In de huidige maatschappij is internet de primaire informatiebron voor scholieren. Min40celsius wil
hier ook aan bijdragen door op de website een virtuele tour door het informatiecentrum op te
nemen en veel informatie.
Samenwerken
De verschillende initiatieven in de regio zijn momenteel vaak onderbelicht. Soms zijn ze bijna
vergeten en moeilijk te ontdekken. Het samenbrengen van deze initiatieven in een toeristisch
informatiepakket is een katalysator voor allen en maakt het dynamisch en aantrekkelijker. Het
uitwisselen van exposities en kennis kan dit nog meer bevorderen.
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Behoud cultureel erfgoed
De collectie bevat veel uniek historisch materiaal (bodemvondsten) voor de regio (Gelderland,
Overijssel en Duitse grensstreek) dat tot het cultureel erfgoed van de regio behoort. Het behoud van
deze collectie voor de regio is een doel. Min40celsius is ook voor andere collecties uit de regio een
prachtig initiatief om lokale vondsten te behouden en (tijdelijk) te exposeren.
Het landschap anders beleven
Het landschap kent vele vormen. Het begrijpen van deze vormen brengt het landschap tot leven. De
bezoeker zal na het bezoek aan Min40celsius met meer plezier en respect het landschap beleven.
Een lager stuk land wordt weer een woeste rivier, verderop lopen mammoeten en het landijs in de
verte stuwt het Montferland omhoog. De bezoeker zal ook meer waardering hebben voor de vele
projecten in het landschap om oude rivierlopen weer te herstellen of gronden te verschralen/af te
graven.
In het landschap wordt langs fiets- en wandelroutes met panelen de passant geïnformeerd over wat
hij/zij ziet en geprikkeld om meer te gaan bezichtigen door verwijzingen naar andere interessante
plekken in het landschap en het bezoekerscentrum of andere interessante musea in de buurt.

3.2 Doelgroep
Het bezoekerscentrum is bedoeld voor de bewoners van de Achterhoek en Duitse grensstreek en
allen die Achterhoek of de Duitse grensstreek bezoeken of in geïnteresseerd zijn.

3.3 Producten en diensten
Bezoekerscentrum
De stichting exploiteert het bezoekerscentrum Min40celsius.
De expositie is interessant voor alle leeftijden. Het centrum
heeft een extra hoek voor kinderen waar ze, net zo als een
paleontoloog, kunnen graven naar botten en onderzoeken,
tekenen, lezen of knutselen.
Educatie
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is een lesprogramma ontwikkeld voor het basisonderwijs (groep 6).
Dit programma is opgesteld door een samenwerking tussen Stichting Gelders Erfgoed, basisonderwijs
Montferland en Oude IJsselstreek en stichting Min40celsius.
Het lesprogramma van Min40celsius over de prehistorie is door stichting Gelders Erfgoed
opgenomen in het cultureel onderwijsprogramma voor het basisonderwijs in de regio samen met
Markt 12 Aalten (oorlogsmuseum), ICER Ulft (industriële ontwikkeling) en Kasteel Bergh in
’s Heerenberg (Middeleeuwen).
Toerisme
Om de toerist te bereiken worden flyers verspreid en is er een lidmaatschap en samenwerking met
Stichting Achterhoek Toerisme (STAT) en VVV Oude IJsselstreek.
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Zoekexcursies naar de zandwinning
Veel van de bodemvondsten zijn
afkomstig van zandwinning Azewijnse
Broek. Deze zandwinning bevindt zich nog
geen kilometer van het
bezoekerscentrum. Regelmatig worden
zoekexcursies georganiseerd naar de
zandwinning.

Ontwikkelen van fietsroutes
Bezoekers actief in het landschap informeren over de geologie en bezienswaardigheden.
Natuurwandelingen
Rond zandwinning Azewijnse Broek wordt flora en fauna ontwikkeld en toegankelijk gemaakt. Deze
natuurontwikkeling rondom de zandwinning is onderdeel van de expositie. De zandwinning en de
omgeving worden betrokken bij de doelstelling door de aanleg van wandelpaden en
natuurwandelingen.
Winkel
In de winkel worden fossielen, mineralen, gesteenten en botten van ijstijdzoogdieren aangeboden
aan de bezoekers.
Werk van de vrijwilligers
Medio 2015 zijn bij het bezoekerscentrum 6 vrijwilligers actief. De vrijwilligers verrichten
verschillende werkzaamheden als rondleider, technische hulp, conserveren en optreden als
gastheer/vrouw.
Werk van de stichting
De stichting verricht werkzaamheden die verband houden met de missie en doelstelling en alles wat
daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.
Overdracht van kennis/bibliotheek
Het overdragen van kennis en inzicht op het gebied van geologie, archeologie, landschap en natuur.
Dit kan op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen.
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4 Organisatie
4.1 Stichting met anbi status
5 maart 2015 is stichting Min40celsius met een ANBI status opgericht.

4.2 Bestuur
Het bestuur is samengesteld uit maatschappelijk betrokken personen die een relatie hebben met
Min40celsius of affiniteit hebben met de doelstellingen.
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Leontien Witjes (directeur Stichting Staring Advies)
: Otto Willemsen (directeur duurzaam4life.com)
: Dick Snippe (directeur Netterden Zand en Grind)

Het bestuur wordt ondersteund:
Dagelijkse leiding Min40celsius
Onderwijs en gids
Gebouwbeheer en gids
gastheer/vrouw

: René van Uum (initiatiefnemer)
: Tonnie Nieuwenhuis en Henry Wezenberg
: Huub Rabelink
: Jan en Annie van Uum

4.3 Werkzaamheden stichting
De Stichting Min40celsius heeft als doel de beleving en bewustwording van het landschap te
versterken en te informeren over het ontstaan van het landschap en de rijke en veelzijdige
geologische- en archeologische bodemvondsten die de bodem heeft prijsgegeven.
De stichting voorziet in de toenemende behoefte aan informatie, educatie en belangstelling in
landschap, natuur en geologie van de regio. Met deze speerpunten wil Min40celsius de
toekomstgerichte missie en doelstellingen vorm geven. Een missie ook die vraagt om betrokkenheid
vanuit de maatschappij.

4.4 Toekomstbestendigheid
De stichting heeft als ambitie naar de toekomst om door te groeien tot een regionaal en
grensoverschrijdend bezoekerscentrum met een maatschappelijke functie voor onderwijs, behoud
bodemarchief, toerisme, landschapsbeleving en natuurbeleving. Deze thema’s staan onder een
toenemende belangstelling bij toerist, onderwijs en bewoners van de regio.
De doelstelling is om op termijn een nieuw en toekomstgericht bezoekerscentrum te realiseren bij de
huidige zandwinning Azewijnse Broek.
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4.5 Collectie bodemvondsten
Het bezoekerscentrum bestaat voor een belangrijk deel uit een grote collectie bodemvondsten. De
collectie heeft als doel de bezoekers mee terug te nemen in de tijd, te informeren te verwonderen.
De stichting huurt de collectie van R.W.H.A.M van Uum. De huurwaarde wordt omgezet in een
schenkingsovereenkomst in natura van R.W.H.A.M. van Uum aan stichting Min40celsius.

4.6 Verzekering
Het streven is om op enige termijn een verzekering af te sluiten met betrekking tot storm- en
brandschade, een verzekering van de aanwezige collecties en de WA-verzekering van vrijwilligers en
mogelijke medewerkers.
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5 Financiële onderbouwing
De stichting genereerd inkomsten door het aanbieden van excursies, de winkel, groepsactiviteiten,
entreegelden, sponsoren en fondsen.

5.1 Businessmodel producten/diensten
Naast een bijdrage van sponsoren, wordt een deel van de inkomsten bijeengebracht door
entreegelden, activiteiten en een winkel.







Expositie en museumcollectie
Lezingen en groepsactiviteiten
Fossielen- en stenenwinkel
Excursie fossielen zoeken
Excursie natuurwandeling
arrangementen

5.2 Fondsen werving
De inkomsten uit het business model is niet voldoende voor een sluitende exploitatie.
De stichting wordt momenteel gedragen door een hoofdsponsor. Willen we missie en doelen
realiseren dan is uitbreiding met sponsoren en/of specifieke fondswerving en subsidies wenselijk. Dit
is een taak van het bestuur.

5.3 Beheer vermogen
Het vermogen wordt beheerd in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting, zoals is
opgenomen in de stichtingsakte.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de
staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. De penningmeester
zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle
bestuurders. Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel 2:300
Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een
exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van
de wet toe te voegen gegevens.
De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door
het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken. De vastgestelde stukken worden
ondertekend door alle bestuurders.
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5.4 Besteding vermogen stichting
Het vermogen wordt besteed in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting, zoals is
opgenomen in de stichtingsakte.
Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere
regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag
nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement
wijzigen en ook intrekken.
Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt.
Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.
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6 Marktbenadering
We zijn nu beperk open en kunnen niet voldoen aan alle aanvragen van groepen of individuele
bezoekers.
De marktbenadering bestaat uit krantadvertenties, flyers, lidmaatschap van VVV en Stichting
Achterhoek Toerisme. En Min40celsius is te volgen op haar website www.min40celsius.nl en
facebook https://nl-nl.facebook.com/min40celsius . Verder geef ik zo nu en dan gratis
toegangskaarten weg.
Andere mogelijkheden die de aandacht hebben zijn:
Fondswerving (coöperatief dividend Rabobank, vrienden van…., sponsoren)
Netwerken en verbinden Hof van Eckbergen, Zwembaden, Engbergen, campings, dru cultuur,
verenigingen, sportclubs, kulturhuzen, erve kots, …..
Aansluiten bij bestaande projecten, spannende geschiedenis van Gelderland of open
monumentendag.
Arrangementen opstellen met andere projecten in de regio. Te denken valt aan Erve kots, kasteel
Bergh, grenslandmuseum, Markt12, Icer, campings, fietsroutes.
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7 Toekomstvisie
Min40celsius heeft als droom voor de toekomst een nieuw bezoekerscentrum bij de zandwinning
Azewijnse Broek. Een bezoekerscentrum dat een maatschappelijke meerwaarde heeft voor de gehele
eurregio en bezoekers en onderwijs boeit en bewust maakt van het bijzondere landschap, natuur en
geologische geschiedenis met de al even bijzondere bodemvondsten.

Voor het jaar 2015 – 2016 is de visie:
-

verbeteren van de audiovisuele mogelijkheden
aansluiten bij of starten van arrangementen
tweetalige expositie
lesprogramma voor het basisonderwijs
lesprogramma voor het voortgezet onderwijs
organiseren van natuurwandelingen
binden van verenigingen passend bij de doelstellingen van de stichting Min40celsius.
Fondsen werven (vrienden van, subsidies, ….)
Informatiepanelen in het landschap over bijvoorbeeld rivieren, oeverwallen,
zandwinning, kleiwinning, archeologie, rivierduinen,
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