
Jaarverslag 2019 

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 2112 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 347 (vooral kinderen jonger dan 5 jaar). 

Het bezoekersaantal is dit jaar teruggelopen vooral door minder groepen en basisscholen. 

Expositieruimte. 
In 2019 is de expositie uitgebreid met een bak waar de verschillen in 

zand kunnen worden bekeken en gevoeld. 

Wat wel veel is veranderd is de werkruimte, er zijn kasten 

bijgekomen en een aanrechtblad om stenen en botten te wassen en 

bewerken. 

 

 

 



Buitenruimte. 
De buitenruimte is voorzien van hagen en verharding. Rondom het museum is 

samen met de buurt veel hagen aangeplant om de patrijzen een leefgebied te 

geven. Afgelopen jaar hebben we enkele keren patrijzen zien lopen. Wie weet 

komend jaar een paartje. 

Activiteiten. 

Mañana Mañana. 

In 2019 was het festival voor de derde 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 reserveringen door basisscholen in de regio zijn dit jaar wat minder. De scholen kunnen op de website 

aanmelden op de dinsdag- of donderdagmorgen. 

cursus voortgezet onderwijs/IVN 

Ook in 2019 hebben we een cursus verzorgt voor het IVN en hebben 

we een dag verzorgt voor studenten van de aardrijkskunde opleiding 

HAN. 

Zoekexcursies 

In 2014 gestart met zoekexcursies. De maandelijkse zoekexcursies bij 

zandwinning Azewijnse 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 zou meer 

bekend worden. Dit project staat op een laag pitje en het is nog maar de vraag of dit doorzet. Wel heeft dit initiatief 

bijgedragen aan meer aandacht voor het landschap, iets wat we terugzien in het VVV-inspiratiecentrum. 

5 jaar Min40clsius. 

29 juni bestonden we 5 jaar. Tijdens de boekuitreiking “rivierduingids” hebben we hierbij stil gestaan. De firma 

Netterden Zand en Grind heeft alle vrijwilligers een bezoek aan Naturalis en etentje aangeboden. Door 

omstandigheden is dit nog niet gebeurd. Maar 24 september 2020 staat alles gepland inclusief een rondleiding 

achter de schermen door de collectiebeheer van Naturalis (Natasja den Ouden). 

 

https://www.mananamanana.eu/


Communicatie en openingstijden. 

Openingstijden. 

De woensdagmiddag wordt sinds de veranderde schooltijden in het basisonderwijs (continue rooster) veel minder 

bezocht, met uitzondering van de vakantieperioden. Misschien dat de woensdagmiddag nog een keer veranderd. 

Voor 2020 blijft de openstelling voor publiek op woensdag- en zondagmiddag  ongewijzigd. 

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. Toch zullen we in 2020 extra aandacht moeten vragen om de toerist en het onderwijs naar het 

bezoekerscentrum te trekken. 

Toerisme. 

Het VVV concept is gewijzigd. Er wordt gewerkt aan een nieuw 

toeristisch inspiratiepunt in het loongebouw (DRU-terrein) in 

Ulft met extra aandacht voor het landschap en de bodem. Dit 

nieuwe concept wordt (2020) op meerdere plekken in de 

Achterhoek gerealiseerd. Per inspiratiepunt worden enkele 

thema’s uitgelicht. Voor de gemeente Oude IJsselstreek wordt 

dit de Oude IJssel, innovatie, ijzerindustrie en landschap 

(Min40celsius).  

Vrijwilligers.  

Afgelopen jaar geen veranderingen. Het bezoekerscentrum wordt begeleid door 7 vrijwilligers.  

 

Voor de huidige activiteiten is het aantal 

vrijwilligers voldoende. Maar willen we ook het 

voortgezet onderwijs en de Duitse 

toerist/onderwijs gaan benaderen dan is 

specifieke uitbreiding noodzakelijk.  

 

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 2019 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 (het gebruik van de collectie). Het 

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

2019:  

Baten Schenkingen en subsidies       € 33.921 

Lasten Huisvesting – huur/energie/onderhoud/inrichting    € 33.553 

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

  

 Positief saldo 2019       €  368 

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.  Het teruglopen 

van het positief saldo is veroorzaakt door een verandering in de schenkingen en veel pech met de alarmering. 

Doorkijk naar 2020-2021 

• Voor 2020/2021 is een meertalig bezoekerscentrum een ambitie om zo ook het Duitse onderwijs te ondersteunen. 

Dit vraagt wel veel van de inrichting. Ook zijn we op zoek naar een Duitstalige vrijwilliger met ervaring in het Duitse 

onderwijs die dit kan begeleiden. 

• werken aan meer bekendheid/bezoekers. En zoeken naar arrangementen met de wijnboer, isselganger, Klein 

Zwitserland, Wasserburght, kasteel Bergh, van Hal, …... 

• In 2020 wordt een wandel/fiets route ontwikkeld rondom Engbergen in combinatie met het VVV-

inspiratiecentrum. 

• Deelname aan Manana Manana gaat ook in 2020 weer plaatsvinden. 

• 2020 wordt het jaar waarin weer gewerkt kan worden aan de collectie. Met name archeologie, mineralen en 

zwerfstenen staan gepland voor determinatie en archivering.  

• De winkel willen we in 2020 vervangen en ook gaan we in de winkel meer stenen uit de streek aanbieden. Hier 

gaan we  zaag- en polijst-machines voor inzetten om te laten zien dat de regio ook op stenengebied iets te bieden 

heeft. 

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

23 februari  2020 


