Jaaroverzicht 2020
1. Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur
vergaderden zes wekelijks (behalve in juli en augustus).
Samenstelling bestuur:
- Jan Bakker, voorzitter
- Henk Kastenberg, algemeen adjunct
- Jennet van der Harst, secretaris
- Robert Harbers, penningmeester
- Dinie Baan, ook notulist
- Wim Nijkamp, lid
- Arjan van Brussel, lid en conservator brandweermuseum
- Geraldine Teterissa, lid
2. De bestuursleden hebben allen een eigen taakgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Hierdoor hebben zij verschillende werkgroepen in hun portefeuille.
3. Binnen de museumorganisatie zijn ruim 130 vrijwilligers actief die te verdelen zijn in
twee hoofdgroepen:
a. Vrijwilligers met een publieksfunctie (balie, rondleider, surveillant)
b. Vrijwilligers met een archieffunctie
4. De dagelijkse leiding van het museum bestaat uit een directeur en vier coördinatoren:
- Gerrit Dannenberg, directeur
- Gerhard Baan (coördinator financiën)
- Johan Nijzink (coördinator rooster en facilitair)
- Wim van Harmelen (coördinator digitale infrastructuur)
- Jan van de Maat (conservator Rijssens Museum)
5. De Rijssense Musea als organisatie bestaan uit:
a. Het Rijssens Museum (bewaren en promoten van het verhaal van Rijssen in relatie
tot omgeving)
b. Het Internationaal Brandweermuseum Rijssen (geschiedenis brandbestrijding,
brandpreventie en veiligheid)
6. De coronapandemie leverde een verplichte sluiting op in het voorjaar, een beperkte
opening in de zomer en een nieuwe sluiting in de wintermaanden.
7. Activiteiten:
a. Nieuwjaarsreceptie met de vrijwilligers
b. Educatieve historielessen voor leerlingen basisonderwijs (Reggeproject)
c. Organiseren en verzorgen van stadsrondleidingen/stadswandelingen
d. Begeleiden archeologisch onderzoek stadscentrum
e. Uitbrengen vier nummers historisch magazine Havezate Kroniek
f. Inlezen Johannesevangelie in plaatselijk dialect
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Herinrichting industriekelder Tweede Bouwhuis (brandweermuseum)
Begeleiden en faciliteren bouw klimaatinstallatie op zolder havezate
Installatie Interactieve Kunst Galerie (IKG) zaal stadsgeschiedenis
Reorganisatie depot 2 zolder havezate
Toegangsbord poort havezate vervaardigen en ophangen
Coronaproof maken van musea: eenrichtingsroute e.d.
Inrichting schrijvershoek zaal stadsgeschiedenis
Opstellen schoonmaakplan en grote schoonmaak havezate
Stadsgidsen introduceren coronaproof geluidssysteem
Boekpresentaties: verzetsman Jan Gerritsen + Indiëganger Gerrit Voortman
Ingebruikname Eerste Bouwhuis: wordt Koetshuis (half september)
Digitale inventarisatie/verzamelactie kunstwerken Gerrit Kwintenberg
Opname museumfilm voor MuseumTV
Depots havezate openstellen door aanbrengen ramen in toegangsdeuren
Schilderij Te Lintelo ophalen bij Jan Struik
Schouw Opkamer in authentieke staat terugbrengen
Te Lintelo-fotografeer dag in Koetshuis
(Laten) vervaardigen replica stadsmaquette middeleeuws Rijssen
Inrichten Koetshuis
Vervaardiging spaarplaatjesalbum Jumbo Rijssen door WG Beeldpresentaties

8. Exposities, lezingen, presentaties, cursussen
a. Vaste expositie: historie van Rijssen (veen, steen, jute, bouw, tansport, toerisme)
b. Expositie 75 jaar Vrijheid
c. Bevrijdingsfilmpresentatie
d. Beeldpresentatie in centrum op “nostalgische koopzaterdag”
e. Bevrijdingsexpositie door leerlingen voortgezet onderwijs in Rijssen (3 vo-scholen)
f. Digitale expositie in Interactieve Kunst Galerie (Te Lintelo en Van Kregten)
g. Lezing over Indië door Henk Olthof
h. Expositie Rijssen chapeau (hoeden en hoofddeksels), opening burg. Asje van Dijk
i. Vijf keer demonstratie hoeden maken/workshop door Gerdien ten Hove-Voortman
9. Aantal bezoekers 2020: krap 6000 (halvering t.o.v. 2019 door coronamaatregelen)

Opsteller jaaroverzicht:
Gerrit Dannenberg, directeur
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