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Jaaroverzicht 2021 
 

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 
- Wim Nijkamp, lid 
- Arjan van Brussel, lid en conservator brandweermuseum 
- Geraldine Teterissa, lid 
- Dinie Baan (tevens notulist) nam 21 juni afscheid. Momenteel is er een vacature voor 

notulist. Deze taak wordt tussentijds waargenomen door de secretaris.  
 
Gerrit Dannenberg, Directeur Rijssense Musea, woonde de bestuursvergaderingen bij als 
adviseur.  
 

2. De bestuursleden hebben allen een eigen taakgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 
Ze volgen en begeleiden werkgroepen in hun taakgebied. 
 

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 (digitaal en fysiek) 

 
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 de omgeving) 

b. Het Internationaal Brandweermuseum Rijssen (geschiedenis brandbestrijding, 
brandpreventie en veiligheid) 

 
6. Door de coronapandemie hadden we als musea te maken met verplichte sluitingen en 

grote beperkingen: anderhalve meter afstand, mondkapjes, coronatoegangsbewijs en 
maximumaantal bezoekers. De coronatoegangsbewijzen riepen vanuit het publiek nogal 
wat negatieve reacties op. Het draagvlak voor de maatregelen nam geleidelijk af.  
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7. Activiteiten: 
1. Rijdende nieuwjaarsreceptie (vanuit de auto) voor de vrijwilligers 
2. Aanbrengen bewegwijzering voor oplaadpunt bezoekers 
3. Maken historisch spaarplaatjesalbum Jumbo 
4. Aanbieden album aan burgemeester Hofland 
5. Organiseren en verzorgen van stadsrondleidingen/stadswandelingen 
6. Begeleiden archeologisch onderzoek stadscentrum 
7. Uitbrengen 4 nummer historisch magazine Havezate Kroniek 
8. Begeleiden gestalte geven en zichtbaar maken sportgeschiedenis Rijssen 
9. Demontage inventaris Koetshuis en gebruiksgeschikt maken begane grond 
10. Begeleiden herstel Oude Begraafplaats Lentfersweg 
11. Streamingsproef museumactiviteiten i.v.m. aanhoudende coronaregels 
12. Plaatsing Wolhuis op terras, textielmonument i.k.v. Textiel Festival Twente   
13. Herinrichten brandweerdepot Bouwhuis 
14. Pr-campagne Havezate Kroniek (vrienden- en adverteerderswerving) 
15. Kelder Koetshuis inrichten als fysiek archief 
16. Inrichten nostalgisch klaslokaal in kasteel 
17. Inrichten nieuwe bibliotheek in kasteel (eerste etage) 
18. Aangetaste buxushagen voorterrein eruit, nieuw gazongras erin 
19. Beloningsbarbecue van Jumbo op Bouwhuisterras voor spaaralbum 
20. Nieuwe Cv-ketel is geplaatst in Bouwhuis 
21. Expositie oud speelgoed 
22. Zomermuseumdagen: 6 woensdagen 
23. Werkbezoek SGP-bestuurders op het kasteelterrein 
24. Bezoek jonkheer Albert met kleinzonen aan voorvaderlijk landgoed 
25. Werkbezoek/inspiratiereis/bestuur excursie museum Cloppenburg (D) 
26. Naam op raam van Bouwhuis 
27. Onthulling stadsmaquette door kunstenares Ingrid Hegeman 
28. Open Monumentendag 2021 
29. Expositie hedendaagse glasiconen 
30. Onderzoek Van Heel-bord in Twentelab Enschede 
31. Lezing Dionysius door dr. N. Lettinck, mediëvist uit Amsterdam 
32. Folklore dag door Folkloregroep Riessen met klederdrachtshow 
33. Jutecafé Twentehoes in jutekelder Bouwhuis 

 
8. Exposities, lezingen, presentaties, cursussen  

a. Vaste expositie: historie van Rijssen (veen, steen, jute, bouw, tansport, toerisme) 
b. Hedendaagse glasiconen door Anne-Marie van der Wilt 
c. Digitale expositie Interactieve Kunst Galerie (IKT) (Te Lintelo, Van Kregten) 
d. Lezing dr. Nico Lettinck over Dionysius(kerken) in Rijssen  

 
9. Aantal bezoekers 2021: 5940. Lichte stijging ten opzichte van coronajaar 2020 (5809), 

maar nog steeds een halvering t.o.v. van het topjaar 2019 zonder coronamaatregelen 
(12069).  

 
Opsteller jaaroverzicht: 
Gerrit Dannenberg, directeur  


