
Jaarverslag 2020 

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 817 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 120 (vooral kinderen jonger dan 5 jaar). 

 

Corona 
Het museum is in 2020, 19 weken gesloten geweest. Ook de meeste zoekexcursies, groepsactiviteiten en Mañana 

Mañana zijn geannuleerd. 

 

Expositieruimte. 
In 2020 is de expositie uitgebreid met een vitrine voor regionale vondsten uit de romeinse tijd. En de entree en 

winkel zijn verbeterd en uitgebreid. 

 

 

https://www.mananamanana.eu/
https://www.mananamanana.eu/


 

Werkruimte. 

De werkruimte is uitgebreid met een zaag- en 

polijstmachine. Doel is om in de winkel ook 

stenen te verkopen die we zelf hebben gezaagd 

en gepolijst en hier uit de streek komen. 

 

 

 

Activiteiten 

Mañana Mañana. 

In 2020 was het festival in verband met Corona afgelast 

Onderwijs - Basisonderwijs.  

De reserveringen door basisscholen in de regio zijn dit jaar veel minder.  

 

Collectie 

De collectie is in 2020 uitgebreid met een bijzondere vondst van de waterbuffel. Dit is de tweede Nederlandse 

vondst van de waterbuffel (ongeveer 350.000 jaar oud). Ook de eerste vondst is gedaan bij Azewijnse Broek. Dit stuk 

is inmiddels beschreven. 

Toen in maart het museum dicht ging in verband met Corona is de tijd benut om een skelet van de steppewisent te 

bouwen. 

                       

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 2021 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.  

Toerisme. 

Het VVV concept is gewijzigd. Er is een nieuw toeristisch inspiratiepunt in het 

loongebouw (DRU-terrein) in Ulft met extra aandacht voor het landschap en de 

bodem. Dit nieuwe concept wordt op meerdere plekken in de Achterhoek 

gerealiseerd. Per inspiratiepunt worden enkele thema’s uitgelicht. Voor de 

gemeente Oude IJsselstreek is dit de Oude IJssel, innovatie, ijzerindustrie en 

landschap (Min40celsius).  

 

Vroege vogels 
 

Afgelopen zomer hebben we twee bijdragen geleverd aan Vroege vogels. 

De eerste was een TV-bijdrage aan de Oude IJssel. Wij hebben toen bij de zandwinning laten zien dat er vroeger 

zelfs walvissen hebben gezwommen (https://www.bnnvara.nl/.../mammoetbotten-in-min-40-graden). De tweede 

bijdrage was een radio-bijdrage die ik, ook weer bij de zandwinning, samen met Dick Mol heb gedaan over de 

bijzondere vondst van de waterbuffel (https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/waterbuffels-langs-de-

oevers-van-de-oude-ijssel).  

Vrijwilligers.  

Afgelopen jaar geen veranderingen. Het bezoekerscentrum wordt begeleid door 8 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. 



 

Financiën  

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

Min40Celsius in 2020 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).  

In 2020 heeft stichting Min40celsius de Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) ontvangen. 

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

jaar 2020:  

Baten Schenkingen en subsidies     € 29.554,92 

Lasten Huisvesting – huur/energie/onderhoud/inrichting    € 32.401,05 

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

 Saldo 2020        €  -2.846,13 

Het saldo over 2020 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 Corona en enkele investeringen (zaag- en polijstmachines). 

 

Doorkijk naar 2021-2022 

• Vanaf januari 2021 worden de entreeprijzen verhoogt van €4,- naar € 6,-. 

• Voor 2022 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.  

• Kleding voor de vrijwilligers. 

• 2021 en 2022 wordt het jaar waarin we de collectie verder gaan inventariseren en fotograferen. 

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

22 februari  2021 


