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Jaarverslag 2022 Stichting Zilvermuseum Doesburg  
 
Inleiding 
Stichting Zilvermuseum Doesburg, opgericht 13 juni 2019, stelt zich ten doel het inrichten 
en exploiteren van een museum van zilveren mosterdpotjes en inherente zilveren 
objecten in een daarvoor gehuurde ruimte in de Martinikerk te Doesburg en daarmee 
een specifiek deel van Doesburgs industrieel/cultureel erfgoed toegankelijk te maken 
voor een breed publiek. Op langere termijn kunnen vanzelfsprekend ook andere 
(thematische / zilveren) objecten tentoon worden gesteld. Op 5 juni 2021 kon de deur 
van het museum ondanks de invloed van Covid 19 voor het publiek worden geopend. De 
officiële opening heeft op 24 september 2021 plaatsgevonden en is door Mr. Pieter van 
Vollenhoven verricht. Ter markering van de opening van het museum heeft zilversmid de 
heer M. Blok uit Doesburg op verzoek een speciale Doesburgse mosterdpot vervaardigd 
die door burgemeester mevr. L. v.d. Meijs tijdens de openingsfestiviteiten is onthuld. 
Voor het object is een speciale vitrine voorzien. 
 

Inrichting museum 
Het museum is gerealiseerd in de ruimte die zich boven het winkeltje in de Martinikerk 
bevindt. De vitrines zijn ontworpen, vervaardigd en geplaatst door Studio inHout uit 
Doesburg. De inrichting van de vitrines is verzorgd door conservator M. de Kleijn, i.s.m. 
mevr. T. Peters (bestuur) en de heer M. Versteeg (Studio inHout). Sprake is van 14 
afsluitbare houten vitrines, voorzien van gehard glas, waarvan 10 vitrines op zichthoogte 
zijn ‘opgehangen’ aan palen (waardoor het lijkt dat de vitrines ‘zweven’), alsmede een 
kast met 4 vitrines en opbergruimte, geplaatst aan de kopzijde van het museum. Aan 
veiligheid is extra aandacht besteed.  
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten E. Boesveld (voorzitter), mevr. I. van Veen 
(penningmeester), J. Weststeijn (secretaris), mevr. T. Peters (lid) en R. Feltmann (lid). Het 
bestuur is 10 keer in vergadering bijeengeweest, exclusief twee interne brainstorm-
bijeenkomsten ter voorbereiding van overleg met de Raad van Advies. In de bestuursver-
gaderingen heeft o.a. overleg plaatsgevonden met T. Maas (verzorgt Pr en communicatie 
voor de stichting), mevr. M. Maijs (administratie0) en M. Versteeg (StudioinHout). De 
conservator van het museum, M. de Kleijn, woont de bestuursvergaderingen en 
brainstormbijeenkomsten bij. 
 

Vrijwilligers 
Na uitgebreid en constructief overleg is het bestuur van het Zilvermuseum (die de 
museumruimte huurt van de Protestantse Gemeente Angerlo – Doesburg PGAD) met 
StiBeMa/VEC (die de verhuur en exploitatie van de Martinkerk verricht) en de PGAD (de 
eigenaar van de Martinikerk) overeengekomen de activiteiten waarbij de inzet van 
vrijwilligers gewenst is gezamenlijk te regelen. Het is – net als bij andere musea het geval 
is – lastig om voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben om een evenwichtig rooster 
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samen te kunnen stellen, vooral in de winterperiode. Er is gestreefd naar tenminste twee 
personen per openstelling, in de zomer te verdelen in twee shifts (11.00 – 14.00 – 17.00 
uur). In de winter (13.00 – 16.00 uur) is gebleken dat hieraan niet alle dagen tegemoet 
kon worden gekomen. Daarom is besloten met een enkelvoudige bezetting te werken. 

 
Raad van Advies 
De stichting kent een Raad van Advies, bestaande uit mevr. G. Staring, J. Koning en M. 
Beijer. De Raad is vanaf 1 januari 2021 actief. De Raad van Advies voert jaarlijks 
voorafgaand aan de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld een 
kascontrole uit. Ze doet waar nodig voorstellen tot correctie of verbetering van de 
financiële administratie en verleent de penningmeester resp. het bestuur bij akkoord-
bevinding decharge. De Raad geeft ook op de diverse beleidsterreinen gevraagd en 
ongevraagd advies. Er heeft in het verslagjaar twee keer intensief overleg met de Raad 
van Advies plaatsgevonden. Daarvan wordt verslag gedaan; de suggesties worden zo 
mogelijk omgezet in beleid. 

 
Financiën 
In het verslagjaar is mevr. M. Maijs bereid gebleken de administratie voor de stichting te 
verzorgen, hetgeen zeer secuur en deskundig gebeurt. Bovendien is een kwaliteitsslag 
doorgevoerd. De financiële administratie van het Zilvermuseum wordt in Excel 
bijgehouden. In het verslagjaar heeft Zilvermuseum Doesburg een mooi aantal van 1646 
bezoekers mogen ontvangen. Dit leverde € 4.527,80 aan inkomsten op. De verkoop van 
zilver objecten leverde € 190,08 op. Het resultaat bedraagt € 3.234,80. Gedetailleerde 
informatie over de financiën is terug te vinden in de jaarrekening van de stichting. In het 
winkeltje onder het museum worden de toegangskaartjes à 3 euro per persoon verkocht 
(kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang) alsmede zilveren objecten. In het verslagjaar 
is afgesproken (al dan niet in consignatie) zilveren objecten te verwerven en ter verkoop 
aan te bieden.  
 

Overig 
> Het bestuur participeert in de ‘Canon van Doesburg’, een project in drie delen (een verhalen-

platform, een Binnen canon en een Buiten canon) waarvoor subsidie door de Provincie 
Gelderland is verstrekt. De Canon van Doesburg vertelt interessante verhalen, van de prehistorie 
tot het heden. 
> In het verslagjaar zijn de eerste twee Nieuwsbrieven van ZMD opgesteld en verzonden. 
De Nieuwsbrief wordt o.a. naar alle vrijwilligers gestuurd. 
> Er heeft overleg plaatsgevonden met een delegatie van StiBeMa en van de VEC, 
alsmede met wethouder S. Hillenaar van de gemeente Doesburg (Cultuurpresentatie, -

productie en -participatie alsmede musea). 
> Door middel van een grote poster, aangebracht bij de ingang van de Martinikerk aan de 
zijkant van het winkeltje, worden bezoekers nadrukkelijk op de aanwezigheid van het 
museum geattendeerd. Ook is een QR-informatiebordje (openingstijden) bij de ingang 
van de toren op de muur bevestigd. 
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> de wijzigingen in het bestuur alsmede de verplichte UBO-registratie zijn door de KvK 
afgehandeld en bevestigd. 
> Het museum is in het verslagjaar ANBI-geregistreerd. Bovendien is ZMD toegetreden 
tot de Doesburgse vereniging ‘Culturele Zondag’. 
> Er is een facebook-pagina aangemaakt. 
> Gezien de hoge kosten in relatie tot de toegangsprijs van het museum is besloten geen 
aansluiting te zoeken tot de stichting Museumkaart. 
 
 
Datum: 10 februari 2023 
 
Stichting Zilvermuseum Doesburg, 
J. Weststeijn, 
Secretaris. 
 
 


