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Stichting Min40celsius 
Op 5 maart 2015 is stichting Min40celsius (ANBI) opgericht . De stichting 

heeft als doel een bijdrage te leveren aan educatie en toerisme met een 

focus op geologie, landschap, ijstijden, bodemvondsten, archeologie, 

klimaat, flora en fauna en al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

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 (bestuurslid en  

oprichter) 

Bezoekersaantallen. 
Dit jaar zijn 2672 betalende bezoekers geweest.  Voor kinderen jonger dan 5 jaar en voor enkele bijzondere 

groepen is de entree gratis geweest. Dit jaar waren de gratis bezoeken 271 (vooral kinderen jonger dan 5 jaar). 

Het groeiend aantal bezoekers zit vooral in de toenemend belangstelling van basisscholen. 

Expositieruimte. 
In 2018 is de expositie uitgebreid met een archeologiehoek en een videohoek. En is de werkkeuken vervangen. 

 

  

 



 

Buitenruimte. 
Parkeerruimte is nu echt  klaar. De buitenruimte 

wordt verlicht met 2 lichtmasten (Shabracq) die 

door de gemeente zijn geplaatst en aangesloten. 

In 2018 worden hebben wij als bijdrage aan deze 

masten de masten voorzien van een nieuwe laag 

verf. 

 

 

Activiteiten. 

Mañana Mañana. 

In 2018 was het festival voor de tweede keer  in Vorden. Het was opnieuw een groot succes met 1300 kinderen die 

de zandbak op de kop hebben gezet. Dit jaar hadden we genoeg vrijwilligers om alle dagen goed te bemensen. 

Onderwijs - Basisonderwijs.  

De basisscholen in de regio vinden ons steeds beter. We hebben het lesprogramma uitgebreid voor groep 7 en 8. 

De scholen kunnen op de website aanmelden op de dinsdag- of 

donderdagmorgen. 

Voortgezet onderwijs 

Afgelopen jaar hebben enkele leerlingen van het Isala college een 

werkstuk gemaakt en hebben we een dag verzorgt voor studenten 

van de aardrijkskunde opleiding HAN. 

Zoekexcursies 

In 2014 gestart met zoekexcursies. De maandelijkse zoekexcursies 

bij zandwinning Aewijnse Broek zijn een succes. We hebben het 

maximum aantal deelnemers  verhoogd om alle aanmeldingen te 

honoreren. De bezoekers komen ondertussen bijna uit geheel Nederland. 

Groepen. 

 steeds vaker krijgen we familiedagen, bedrijfsuitjes, vriendengroepen op bezoek. Maar ook geologische 

verenigingen zijn dit jaar veel op bezoek geweest. 

Kinderfeestjes. 

De kinderfeestjes worden bijzonder gewaardeerd en er is toenemende 

belangstelling. 

 

Unesco Geopark. 

Een initiatief om in het stroomgebied van de Maas en Rijn een Unesco Geopark te realiseren. De Oude IJssel als 

voormalig Rijngebied en bezoekerscentrum Min40celsius zijn onderdeel van het concept. In 2018 en 2019 zal meer 

bekend worden. In 2018 enkele sessies gehad. Wat uiteindelijk de resultaten zijn is nu nog niet te voorspellen. In 

ieder geval staat het stroomgebied van de Oude IJssel en Montferland nu als afzonderlijk onderdeel in de 

programmering. 

https://www.mananamanana.eu/


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. Ook Mañana Mañana draagt bij aan 

naamsbekendheid. 

Toerisme. 

Min40celsius heeft het basispakket afgenomen van Stichting Achterhoek  Toerisme.    

De bruine toeristische borden zijn uitgebreid en staan nu ook bij Rotonde Vredegoor in 

Ulft en langs de weg van Doetinchem naar Dinxperlo bij de afslag naar Gendringen en 

Varsselder. 

Ook op de T-splitsing Azewijnsestraat – Hoofdstraat staan nu verwijzingen naar 

Min40celsius en het wandelgebied Azewijnse Broek. 

 

Verenigingen. 

De vrijwilligers zijn allemaal lid geworden van de landelijke geologische vereniging NGV en de NGV-afdeling 

Winterswijk. De stichting is lid geworden van Stichting Gelders erfgoed. 

Vrijwilligers. 

Het bezoekerscentrum wordt begeleid door 7 vrijwilligers.  

 

Van links naar rechts. Staand: Jos Niesink, Frank van Alen, René van Uum, Huub Rabelink. 

Zittend; Henry Wezenberg, Tonny Nieuwenhuis en Sebastiaan Niggebrugge. 

 

https://www.mananamanana.eu/


Financiën  

Naast de ontvangst van entreegelden voor het bezoekerscentrum, bestaan de inkomsten van de Stichting 

Min40Celsius in 2018 voor een 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 

2017:  

Baten Schenkingen en subsidies       € 38.082 

Lasten Huisvesting – huur/energie/onderhoud/inrichting    € 33.644 

Huur collectie / verzekering / promotie e.d., overige lasten   

  

 Positief saldo 2018          €  4.438 

Het positieve saldo over 2018 is toegevoegd aan het vermogen van de Stichting. Het stichtingsvermogen zal worden 

aangewend voor het verder ontwikkelen van de expositie, de activiteiten en het bezoekerscentrum.   

Doorkijk naar 2019-2020 

• Voor 2019/2010 is een meertalig bezoekerscentrum een ambitie om zo ook het Duitse onderwijs te ondersteunen. 

Dit vraagt wel veel van de inrichting. 

• In 2019/2010 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.  

• Deelname aan MananaManana gaat ook in 2019 weer plaatsvinden. 

• 2019 wordt het jaar waarin weer gewerkt kan worden aan de collectie. Met name archeologie, mineralen en 

zwerfstenen staan gepland voor determinatie en archivering.  

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

10-2 2019 


