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2020 was een ongekend bewogen jaar, waarin het 
coronavirus domineerde en een enorme impact had en 
heeft op het leven van ons allemaal. Ook het Limburgs 
Museum heeft enige maanden de deuren moeten 
sluiten met flinke financiële gevolgen. Het was een jaar 
waarin we als museum onze flexibiliteit en veerkracht 
toonden, waarin we versneld wisten in te spelen op 
behoeftes van ons publiek en zo van de nood een deugd 
maakten. 

We streven ernaar een plek te zijn waar Limburgers 
elkaar graag ontmoeten en verhalen over Limburg met 
elkaar kunnen delen.  We zijn een plek waar bezoekers 
in aanraking komen met Limburgse geschiedenis en 
cultuur en kennismaken met het erfgoed van Limburg. 
En bovenal een plek die een onvergetelijke indruk 
achterlaat. 

Een concreet en relevant voorbeeld van het Limburgs 
Museum op locatie in 2020 is de Onvergetelijk Limburgs 
Museumtafel: een project waarbij we naar mensen met 
geheugenproblematiek toe gaan om onvergetelijke 
rondleidingen bij de mensen thuis of in zorginstellingen 
te geven. We halen samen met de mensen mooie 
herinneringen en verhalen op met behulp van een 
digitale tafel waar de collectie van het museum te zien 
is. Het museum wordt zo letterlijk bij de mensen thuis 
gebracht, die niet meer in staat zijn om het museum 
te bezoeken. Op 21 september 2020 startten we een 
crowdfunding actie. In vier weken werd er 39.551 euro 
opgehaald, bijna 40% boven het doelbedrag van 29.000 
euro. Dat is genoeg voor de aanschaf en inzet van drie 
nieuwe digitale tafels en het geven van rondleidingen in 
alle zorginstellingen in Limburg in 2021. 

Voorwoord directie

Overhandiging van de Onvergetelijk Limburgs Museumtafel aan De 
Beerendonck tijdens de eerste lockdown.
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Onze waardering gaat uit naar alle medewerkers en  
vrijwilligers van het Limburgs Museum die in 2020 
tijdens corona lockdowns met grote inzet en met 
schwung invulling hebben gegeven aan de ambities van 
een nieuw Limburgs Museum.  

Een grote wens is in 2020 in vervulling gegaan met de  
voorbereidingen (en inmiddels gerealiseerde) van de 
eerste fase van de de verbouwing voor een nieuwe 
entree en een publieke bestemming van het tankstation 
uit 1933. In het tankstation start een tweede horeca-
voorziening wat een extra impuls geeft aan het  
verhogen van de eigen inkomsten. In 2021 starten we 
met voorbereidingen van de tweede fase van de  
verbouwing in de komende jaren voor een nog  
gastvrijer, groener en duurzamer Limburgs Museum.  

Financieel was 2020 ook een uitdagend jaar. De  
lockdowns hebben ook financieel een grote impact 
gehad. 
 
Onze dank gaat uit naar de Provincie Limburg, het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
publieke en particuliere fondsen en onze vrienden- en 
businessclub voor generieke en specifieke  
ondersteuning. Desondanks hebben we in het najaar 
2020 een beperkte reorganisatie doorgevoerd om 2020 
financieel gezond te kunnen afsluiten.  

Voorwoord Raad van Toezicht

Raad van Toezicht. V.l.n.r. Michiel Dijkman, Bert Mennings, Nikola 
Eltink, Joop de Jong, Wilma Delissen en Hans Jennissen 

De blik van het Limburgs Museum is voorwaarts  
gericht; er liggen mooie plannen klaar om met Schwung 
invulling te geven aan grote ambities voor het Limburgs 
Museum in Venlo, op locatie in geheel Limburg en via 
het Online Limburgs Museum.
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Bij de keuze en opzet van tentoonstellingen, 
nevenactiviteiten, evenementen enz. zijn de educatieve
mogelijkheden nadrukkelijk benut. Centraal staat 
participatie en inclusiviteit. Doel is om een bijdrage te 
leveren aan life long learning van al onze bezoekers.

Terwijl het fysieke onderwijs in 2020 snel tot stilstand 
kwam, ontwikkelde het Limburgs museum een 
vernieuwend online aanbod genaamd Museum4kids@
home. Een online platform waar ouders samen met hun 
kinderen de verhalen van Limburg en de collectie van 
het Limburgs Museum thuis kunnen ontdekken. 

In de Week van Respect (11 november 2020) verscheen 
op initiatief van het Limburgs Museum het DOEboek 
Limburgerschap. Wat het DOEboek Limburgerschap 
bijzonder maakt, is dat het een Limburgs perspectief 
biedt op burgerschapsles.  Met de opdrachten en 
thema’s in het DOEboek Limburgerschap onderzoeken 
leerlingen de democratische samenleving. Ze 
ontdekken ook hoe ze er zelf een actieve rol in kunnen 
hebben.  
 

 

Afdeling Programmering  

Het jaar 2020 stond ook voor de programmering in 
het teken van COVID-19. Het Limburgs Museum heeft 
in 2020 bewezen dat er in tijden van crisis ook veel 
creativiteit ontstaat. Neem bijvoorbeeld het Limburgs 
Museum online, dit online platform heeft in 2020 een 
vliegende start gemaakt. Daarnaast werd het belang 
van kunst en cultuur door projecten als Onvergetelijk 
Limburgs Museumtafel en de tentoonstelling Van Daar & 
Van Hier bevestigd. Maar naast nieuwe ontwikkelingen 
heeft het Limburgs Museum ook strategische keuzes 
moeten maken in haar programmering.  Zo werd de 
nieuwe zomertentoonstelling (Zandbak) geannuleerd 
en werd Het avontuur van SuperSint door families alleen 
online bezocht.  

De verhalen van Limburg programmeren we langs drie 
inhoudelijke themalijnen: 
• Cultuur en Identiteit 
• Transformatie 
• Euregio  

Met deze themalijnen geven we een herkenbaar en 
duidelijk profiel aan alle programmering in het museum, 
op locatie en online zodat het publiek ons nog beter 
kent en herkent. Deze themalijnen zijn leidend in de 
programmering van tentoonstellingen en de (nieuwe) 
vaste presentaties in het Limburgs Museum. De drie 
themalijnen bieden gezamenlijk een goed kader om 
de verhalen over het verleden, heden en toekomst van 
Limburg te vertellen.  

EDUCATIE
Educatie maakt een integraal onderdeel uit van de 
programmering van het Limburgs Museum. Het 
Limburgs Museum heeft een goede reputatie op het 
gebied van educatie. Onze educatieve programma’s 
en activiteiten zijn gericht op specifieke doelgroepen 
afgestemd op de wensen, het kennisniveau en de 
belevingswereld van kinderen en volwassenen. 

Overhandiging van de eerste DOEboeken Limburgerschap aan  
Basisschool Neel in Maasniel



VASTE PRESENTATIE IN HET LIMBURGS MUSEUM 
Met de komst van het ontwikkelplan 2020-2024 is het 
Limburgs Museum in 2020 gestart met de evaluatie en 
(concept)ontwikkeling voor nieuwe vaste presentaties. 
Stapsgewijs wordt de herinrichting van de vaste 
presentaties aangepakt. Dit is een meerjarenproject 
waarbij de vaste presentaties gefaseerd zullen worden 
ontwikkeld en uitgewerkt. De programmalijnen 
uit het ontwikkelplan zijn leidend bij zowel het 
collectiebeleidsplan en de herinrichting van de vaste 
presentaties. 
 
TENTOONSTELLINGSPROGRAMMERING
Grotere tentoonstellingen

Tekens van vrijheid - Van oorlogsdocumentaire tot 
Armando 
(18 oktober 2019 t/m 10 mei 2020)
Rond de herdenking van 75 jaar vrijheid brachten 
het Limburgs Museum en Museum van Bommel van 
Dam Tekens van vrijheid. Deze tentoonstelling toonde 
indringende, grootse werken van kunstenaars en 
filmmakers die reflecteren op de verworven vrijheid 
na 1945. Start van de tentoonstelling was een speciale 
remix van de indrukwekkende Puinfilm. Studenten 
Audiovisuele productie van het Vista College (voorheen 
Arcus College) maakten een drietal films geïnspireerd 
door historisch beeldmateriaal (uit o.a. de collectie 
van het Limburgs Museum) over de bevrijding van 
Nederland en Limburg en wat vrijheid vandaag betekent 
voor de wereld of voor henzelf. Een mooi actueel slot 
van Tekens van vrijheid. De tentoonstelling was in 2020 
ook online te bezoeken. Met een 360-graden-camera 
is de tentoonstelling volledig in beeld gebracht en trok 
28.000 online bezoekers. 

Aad de Haas - Verboden kunst
(1 juni 2020 t/m 13 juni 2021)
De tentoonstelling Aad de Haas – Verboden Kunst 
maakte onderdeel uit van het project Aad de Haas 100 
jaar. Een samenwerkingsverband tussen het Limburgs 
Museum in Venlo, SCHUNCK Museum in Heerlen 
en Chabot Museum in Rotterdam ter ere van het 100 
jarige jubileum van de markante, non-conformistische 
Limburgse kunstenaar met Rotterdamse roots: Aad de 
Haas.

Zijn werk werd verboden, verbannen en hij werd ervoor 
gevangengezet. Schilder en graficus Aad de Haas (1920 
Rotterdam – Schaesberg 1972), doorbrak de regels die 
kerk en maatschappij hem oplegden. Hij schilderde 
figuratief én expressionistisch, religieus én erotisch 
maar altijd uitzonderlijk artistiek. De expressie van zijn 
drift ging in de latere jaren alle grenzen te buiten. Veel 
van zijn werken gingen over de machtsverhoudingen 
tussen hem en de kerk, of tussen man en vrouw. Ze 
vertegenwoordigen het menselijk tekort in de harde, 
vaak meedogenloze maatschappij. 
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Tentoonstelling Aad de Haas - Verboden kunst
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Gastcurator Servé Hermans brengt met Machtige 
Maas de vertelkracht van het theater naar het 
museum. Hermans - zelf acteur, regisseur en artistiek 
leider bij Toneelgroep Maastricht - verzamelde 
speciaal voor deze multidisciplinaire tentoonstelling 
een veelal Limburgs kunstenaarscollectief om zich 
heen. De internationaal vermaarde beeldende 
kunstenaars Claudy Jongstra en Berlinde de Bruyckere 
bijvoorbeeld. Maar ook filmmaker Rob Hodselmans, 
ontwerper Tim Scheffer, componist Kwinten Mordijck, 
de schrijvers Annet Bremen en Frans Pollux, 
videokunstenaar Arjen Klerkx, lichtontwerper Uri 
Rapaport en acteur Huub Stapel droegen bij aan 
Machtige Maas. 

Met Machtige Maas sluit het Limburgs Museum aan 
bij het nationale themajaar Ode aan het landschap. 
Een jaar lang wordt de Maas vol in de schijnwerpers 
gezet door het museum en zijn partners: Rivierpark 
de Maasvallei, Limburg Marketing en Limburgs 
Landschap.

Zilveren Camera 2019  
(26 juni 2020 t/m 6 september 2020)
In de expositie Zilveren Camera 2019 waren er ruim 200 
foto's te zien: de winnaars in de negen verschillende 
categorieën (van nieuws en politiek tot sport en kunst, 
cultuur en entertainment), maar ook de winnaars 
van de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar, 
Prijs voor Storytelling, Paul Peters Fotoprijs, Zilveren 
Camera Publieksprijs en natuurlijk de Canon Zilveren 
Camera - sinds 1949 de belangrijkste prijs voor 
fotojournalisten van Nederland. Eddy van Wessel heeft 
deze prestigieuze vakprijs binnengesleept met zijn 
fotoserie Het Laatste Bolwerk over de val van de laatste 
nederzetting van Islamitische Staat, Baghuz.
 
Machtige Maas - Muze, Monster, Moeder en Moordenaar 
(9 oktober 2020 t/m 29 augustus 2021)
De tentoonstelling Machtige Maas toont de vier 
gezichten van de Limburgse Maas. Zo ervaar je de 
Maas als muze, als inspiratiebron voor bijvoorbeeld 
landschapsschilders. Je ziet ook de Maas als monster, 
als regenrivier van 130 Limburgse kilometers die hele 
steden en dorpen kan overstromen. Je leert de Maas 
kennen als moordenaar, als een door de industrie 
vervuilde stroom water, vol gif en plastic. En natuurlijk 
voel je de Maas als moeder. 

Kunstwerken van Jongstra en De Bruyckere in Machtige Maas
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Kunstwerk Four van Claudy Jongstra in Machtige Maas
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Kleinere tentoonstellingen

Respect  
(5 december 2019 t/m 24 mei 2020)
Wat betekent vrijheid voor jou? En hoe vorm je 
een samenleving waarin voor iedereen plaats is? 
Antwoorden op deze belangrijke vragen ontdek je in 
deze tentoonstelling. In de interactieve tentoonstelling 
Respect worden belangrijke, actuele maatschappelijke 
thema's als Jezelf leren kennen, Democratie, 
Vrijheid, Gelijkheid, Als democratie wordt afgeschaft 
en Conflicten en macht op een voor jongeren 
aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Respect is een 
jaarlijks terugkerende tentoonstelling.  

Deze tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking 
met Stichting Vredeseducatie. Het wordt mogelijk 
gemaakt door steun van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei en het vfonds. 

Inktspot 2019-2020  
(23 september 2020 t/m 22 november 2020) 
De expositie Inktspot toonde maar liefst meer dan 100 
scherpe en grappige politieke prenten, ingezonden 
voor de Inktspotprijs 2020. Zoals elk jaar geeft 
Inktspot een fascinerend beeld van waar Nederland 
zich druk over heeft gemaakt. Het Limburgs Museum 
wil met deze tentoonstelling bezoekers inspireren 
tot het aanwakkeren van een dialoog over actuele 
maatschappelijke thema’s.

Van Daar & Van Hier  
(11 december 2020 t/m 5 september 2021)
In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam 
aan de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-
Indië. De daaropvolgende Dekolonisatieoorlog zette 
de dekolonisatie van Nederlands-Indië in gang. Deze 
periode heeft grote impact gehad op de levens van vele 
mensen in Indonesië en Nederland. Van Daar & Van Hier 
laat zien hoe deze gebeurtenissen het leven van jonge 
Limburgers met Indische en Molukse wortels vandaag 
nog steeds beïnvloedt. 

25 Limburgse jongeren gingen in samenwerking met 
Stichting Zieraad in vier middagen in het Limburgs 
Museum op zoek naar hun Indische of Molukse wortels. 
Tijdens dit programma Tracing Your Roots doken ze 
in de archieven, deden ze stamboomonderzoek en 
interviewden ze hun ouders en grootouders.
In de tentoonstelling vertellen ze wat ze ontdekten 
over hun voorouders en familiegeschiedenis en gaan 
ze het gesprek aan met hun ouders en grootouders. 
De expositie toont zo hun zoektocht naar afkomst en 
identiteit, die hen heeft geholpen om binnen Indische 
en Molukse families een gesprek op gang te brengen 
over een verzwegen verleden en een proces van heling 
en verzoening te starten. Yvette Kopijn, oral historian 
en mede-initiatiefnemer van Tracing Your Roots van 
Stichting Zieraad, werkt aan de expositie mee als 
gastcurator.

Tentoonstelling Van Daar & Van Hier



Gedeelde Oorlog  
(Januari – februari 2020) 
In het kader van 75 jaar bevrijding reisde het Limburgs 
Museum in 2020 langs filmhuizen in Limburg met 
een speciaal filmprogramma: Gedeelde Oorlog. Onder 
live muzikale begeleiding toont het een compilatie 
van aangrijpende historische filmbeelden over de 
oorlogsjaren en bevrijding van verschillende dorpen en 
steden in Limburg. Deze productie is helaas vervroegd 
stopgezet i.v.m. sluiting van filmhuizen oplast van het 
RIVM. 

A Stage of Luminosity  
(18 september t/m 18 oktober 2020)
A Stage of Luminosity toonde een cross-over tussen 
cultureel erfgoed en nieuwe media. Kunstenaar Arno 
Coenen heeft op uitnodiging van Viewmaster Projects 
twee videowerken gemaakt waarin het gedigitaliseerde 
beeldarchief van het Limburgse glazeniersatelier Frans 
Nicolas en Zn. tot leven komt. 

De imponerende historische ontwerp- en 
werktekeningen voor met name kerkelijke glas-in-
loodramen zijn door de kunstenaar getransformeerd 
tot twee computeranimaties vol sprankelende 
kleur- en lichtvelden, driedimensionale effecten en 
caleidoscopische patronen.

LIMBURGS MUSEUM OP LOCATIE
Het Limburgs Museum is ook in 2020 actief geweest op 
locatie, via reizende programmering van het museum 
en met coproducties in samenwerking met partners. 
 
Onvergetelijk Limburgs Museum tafel (doorlopend) 
Onvergetelijk Limburgs Museumtafel biedt een 
geluksmoment voor mensen met dementie in 
zorginstellingen. Voor mensen met dementie is het 
soms niet meer mogelijk om naar het museum te 
komen voor een rondleiding die speciaal voor hen en 
hun dierbaren is ontwikkeld.  

De Onvergetelijk Limburgs Museumtafel is een digitale 
tafel waaraan bewoners van zorginstellingen samen 
met een begeleider van het museum aan de hand van 
gedigitaliseerde objecten uit de collectie herinneringen 
kunnen ophalen. Ondersteunende vragen, muziek- en 
beeldfragmenten en andere zintuiglijke prikkels zorgen 
voor mooie gesprekken 

Deze ervaring wil het Limburgs Museum aan eenieder 
geven. Op Wereld Alzheimer Dag 2020 werd dan ook 
een crowdfunding actie gestart en met succes. In 
vier weken werd er 39.551 euro opgehaald, bijna 40% 
boven het doelbedrag van 29.000 euro. Dat is genoeg 
voor de aanschaf en inzet van drie nieuwe digitale 
aanraakschermen met speciale edities voor Midden- 
en Zuid-Limburg. Het Limburgs Museum is immers in 
geheel Limburg actief. De uitrol hiervan vindt in 2021 
plaats. 

Zuid-Limburg gezien door de ogen van anderen  
(17 november 2019- 26 januari 2020)
Museum Valkenburg toonde Zuid-Limburg gezien 
door de ogen van anderen uit de collectie van het 
Limburgs Museum. Gezamenlijk presenteerde Museum 
Valkenburg en het Limburgs Museum kunstwerken van 
niet-Limburgers die naar Zuid-Limburg kwamen en daar 
geïnspireerd werden door het schitterende landschap.
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A Stage of Luminosity op het plein voor het Limburgs Museum



11 Jaarverslag 2020

LIMBURGS MUSEUM ONLINE
Het Limburgs Museum ontwikkelt de komende jaren 
stap voor stap online een museum. Het is onze ambitie 
om digitaal erfgoed een vanzelfsprekend onderdeel 
te maken van het dagelijks leven van Limburgers. 
Dit willen we gaan doen via een online kanaal waar 
het publiek op een verhalende en actuele wijze 
geïnformeerd en geïnspireerd wordt over cultuur en 
erfgoed in Limburg. Het online museum heeft in 2020 
een vliegende start gemaakt. 

Vaste programmering
Museum4Kids@Home
Een verzameling van leuke, educatieve opdrachten en 
filmpjes waar kinderen thuis mee aan de slag kunnen 
gaan.   

Villa Voerendaal online
Een onderzoek naar de grootste Romeinse villa van 
Nederland en omstreken. 

Videoserie Verhalen van Limburg
In deze videoserie tonen we je interessante verhalen uit 
het Limburgse verleden. 

Huiskamermuseum
Via het huiskamermuseum wordt een gedeelte van de 
(film)collectie zichtbaar toegankelijk gemaakt. Duik 
mee in onze collectie.

Verhalensite
De verhalensite is een initiatief om in samenwerking 
met RHCL en LGOG het Limburgse erfgoedveld 
toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Hier 
vind je spannende, soms ontroerende verhalen over de 
vele historische figuren die onze provincie rijk is.

Tijdelijke programmering 
WO2 in 50 Limburgse foto’s  
(1 april 2020 – 5 mei 2021)
In het kader van 75 jaar bevrijding stelt het Nederlandse 
publiek de honderd meest aansprekende foto’s van 
de Tweede Wereldoorlog samen. Om dit te bereiken, 
is in november 2019 vanuit het NIOD (Instituut 
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) 
een zoektocht gestart. In elke provincie zijn 
inwoners gevraagd mee te denken over foto's die de 
oorlogsgeschiedenis treffend in beeld brengen. Samen 
met het NIOD, Regionaal Historisch Centrum Limburg 
en De Limburger zijn wij op zoek gegaan naar de meest 
aansprekende foto's uit onze provincie.

Het avontuur van SuperSint  
(13 november - 5 december 2020) 
In deze tentoonstelling ontdek je van alles over 
de avonturen die Sinterklaas beleefd heeft. De 
tentoonstelling was in 2020 niet fysiek te bezoeken, 
maar wel via het online platform Museum4Kids@home. 
Kinderen ontmoeten SuperSint online en leren alles 
over zijn avonturen. 

Kinderen doen pakjes in de pakjesmachine bij Het avontuur van 
SuperSint
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Zo droegen de initiatieven #verhalenvanlimburg, 
#huiskamermuseum, #romeinsevillavoerendaal, 
#wo2in50limburgsefoto’s, virtuele tour Tekens van 
Vrijheid en Museum4kids@home bij aan een groot  
online bereik.  
 
Met een totaal online bereik van 4,6 miljoen mensen 
behoort 2020 (naast 2019) tot de topjaren op digitaal 
gebied in de geschiedenis van het Limburgs Museum.

• Het totaalbereik dat we in 2020 hebben behaald via 
onze eigen kanalen (daar maakt het bereik vanuit 
externe kanalen dus geen onderdeel van uit) is ruim 
4,6 miljoen. In de bovenstaand overzicht is te zien 
om welke kanalen het gaat en hoe de verdeling 
eruit ziet.

• We zien elk jaar dat het aantal websitebezoeken 
gemiddeld 300% is van het aantal fysieke 
bezoekers. In 2020, een dieptepunt voor het 
Limburgs Museum in fysieke bezoekersaantallen 
van 18.263 bezoekers, zien we dat het aantal online 
sessies 165.777 is. Dat is 9x groter dan het fysieke 
bezoekersaantal. Een goede prestatie in online 
bereik van een bezoekers-informatieve website.

• Het Facebookbereik is met 3,8 miljoen hoog en het 
grootste aandeel binnen het totaal online bereik.

• Op Twitter is slechts een lichte daling te zien ten 
opzichte van 2019.  
 
 
 
 
 

De strategie van het Limburgs Museum als museum 
voor cultuur en geschiedenis in Limburg richt zich op 
een groter bereik en meer impact bij een groter en 
divers publiek.

DOELEN 2020
Doelstelling was en blijft om meer zichtbaar te zijn, in 
de harten van de Limburgers te komen, meer publiek te 
trekken en meer maatschappelijke impact te realiseren. 
Om in de harten van de Limburgers te komen wil het 
museum zich openstellen: letterlijk en figuurlijk. We 
willen dat bezoekers zich welkom voelen. En indien het 
publiek niet naar de locatie in Venlo kan komen, dan zal 
het museum naar het publiek toe gaan.

Doelen 2020
Bezoekers LM in Venlo en op locatie 60.000 
Herhaalbezoekers LM   50% 
Bezoekerswaardering   7,4 
Bezoekers LM online   165.000
Online bereik    2.500.000
 
In 2020 hebben we bovenstaande doelen behaald, 
behalve het aantal bezoekers van 60.000 in het 
Limburgs Museum en op locatie.  

RESULTATEN LIMBURGS MUSEUM ONLINE 
Het Limburgs Museum Online is één van de drie 
pijlers van het nieuwe Limburgs Museum. Marketeers, 
educatie en conservatoren hebben in 2020 agile 
gewerkt aan nieuwe content voor ons publiek dat 
tijdens de sluiting niet naar het museum konden 
komen. Museum4kids@home is een goed voorbeeld. 
Museum4kids@home bood leerzaam en interessant 
materiaal voor ouders om zelf thuis een museumles 
samen te stellen. 
 
In 2020 startte het Limburgs Museum kleinschalig 
met enkele (actualiteits)rubrieken en enkele 
productformats op de website van het Limburgs 
Museum. Nieuwe rubrieken en formats werden getest 
in de ontwikkelingsfase bij het publiek.  
 

Website(sessies)   165.777
Twitter     246.900
Facebook    3.868.085
Instagram:    137.871
YouTube kanaal algemeen:  38.365
YouTube kanaal LM filmcollectie: 69.043
LinkedIn:    66.109
Nieuwsbrief (maandelijks)  35.092
Nieuwsbrief (onderwijs, etc.):  10.709                 
__________________________________________________+
TOTAAL:    4.637.951

Afdeling PR & Marketing



• Het bereik op Instagram is flink gegroeid. Dat komt 
enerzijds omdat we frequenter berichten hebben 
geplaatst en anderzijds omdat we een stijging in het 
aantal volgers/likes zien.

• Het aantal videoweergaven op beide kanalen 
(Limburgs Museum en Limburgs Museum 
Filmcollectie) blijft gelijk t.o.v. vorig jaar.

• Op LinkedIn is een stijging te zien. Via dit kanaal 
communiceerden we intensiever.

• Ook het bereik van onze maandelijkse 
nieuwsbrief is gestegen. Dat komt omdat we 
meer nieuwe abonnees hebben verworven door 
gerichte acties op te zetten op conversie voor 
nieuwsbriefabonnees.
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Kinderen in de vaste tentoonstelling Limburg ontstaat... steeds 
opnieuw

RESULTATEN LIMBURGS MUSEUM IN VENLO 
Het andere uiterste was het fysieke bereik. Door 
periodes van sluiting van het Limburgs Museum 
vanwege de maatregelen van de overheid kende het 
museum een dieptepunt in bezoekersaantallen van 
het museum in Venlo en op locatie. Met ruim 18.000 
bezoekers werd 2020 het minst succesvolle jaar om 
het publiek fysiek in aanraking te laten komen met 
kunst en cultuur uit Limburg. Mede het gemis van 
de groepsreserveringen, museumlessen, annulering 
van events en Het avontuur van SuperSint en de 
volledige sluiting van het museum zijn oorzaken van 
de tegenvallende bezoekcijfers. De online 360-graden-
tentoonstelling Tekens van vrijheid trok 28.000 online 
bezoekers.

RESULTATEN LIMBURGS MUSEUM OP LOCATIE 
 
Resultaten PR 
Het meeste bereik in free publicity heeft het Limburgs 
Museum in april/mei, juni en september behaald met 
artikelen over de lancering van de pilot Onvergetelijk 
Limburgs Museumtafel, over de tentoonstellingen 
Zilveren Camera, Aad de Haas en de bijdrage die het 
museum kreeg van het Kickstart Cultuurfonds.
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Resultaten bekendheid 
Bekendheid
11% van de Nederlanders en 55% van de Limburgers 
heeft van het Limburgs Museum gehoord. In Noord-
Limburg is de bekendheid 87%, in Midden-Limburg 
62% en 38% van de Zuid-Limburgers geeft aan van het 
Limburgs Museum gehoord te hebben. De belangrijkste 
reden voor Zuid-Limburgers (41%) om het museum niet 
te bezoeken is dat het in hun ogen te ver weg ligt. Er is 
in Zuid- en Midden-Limburg nog een wereld te winnen.  
Ongeveer een derde van de Nederlandse ‘kenners’ 
heeft het Limburgs Museum wel eens bezocht, in 
Limburg is dit iets meer dan de helft. 

Imago
Respondenten vinden het Limburgs Museum vooral 
een cultuur-historisch museum, geloofwaardig, voor 
iedereen, toegankelijk, betrouwbaar en gastvrij.
Ongeveer vier vijfde van de Nederlandse bezoekers 
van het Limburgs Museum vindt het museum een 
cultuurmuseum en is van mening dat het museum 
een belangrijke rol speelt in het overbrengen 
van de geschiedenis en cultuur van Limburg. Ten 
slotte vindt 76% dat het Limburgs Museum een 
professionele organisatie is en 72% dat het museum een 
kennisinstituut is op het gebied van collectie, beheer en 
behoud van erfgoed.

Beoordelingen en verwachtingen 
Bezoekers van het Limburgs Museum zijn zeer 
tevreden over de kwaliteit van de tentoonstellingen, 
de vriendelijkheid van medewerkers, de openingstijden 
en de bereikbaarheid. Bijna de helft (46%) van de 
Nederlandse bezoekers vond het Limburgs Museum 
beter dan verwacht en 52% vond het museum zoals 
verwacht.
 

Resultaten bezoekerswaardering
Over de periode 1 juni t/m 31 december 2020 
 

De opening van Machtige Maas werd uitgezonden op L1
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Samenwerking
De Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL) richt zich op het 
bevorderen van de onderlinge samenwerking van de 
leden en hun gezamenlijke inspanningen ter vergroting 
van het publieksbereik en op het gezamenlijk genereren 
en ontsluiten van kennis. Het Limburgs Museum heeft 
partnerschappen geïnitieerd en verder uitgebouwd 
met leden van de CEL in geheel Limburg. Belangrijke 
partners hierbij zijn onder andere RHCL, SHCL, 
Limburgs Landschap, LGOG en het initiatief rondom 
het ontsluiten van #LimburgCollectie. Het Limburgs 
Museum heeft invulling gegeven aan de voortrekkersrol 
van het museum met daarbij een speciale focus op 
publieksactivatie.  

In 2020 startte een samenwerking tussen Stichting 
het Limburgs Landschap, Limburgs Museum, 
Limburg Marketing en Rivierpark Maasvallei met 
diverse partners om de aandacht op het Limburgse 
Maaslandschap te krijgen bij een Limburgs, nationaal 
en internationaal publiek onder de noemer Ode aan het 
landschap. Het themajaar van NBTC Holland Marketing. 

Op tentoonstellingsgebied werd samengewerkt met 
Schunck en Chabot museum voor de tentoonstellingen 
in het kader van 100 jaar Aad de Haas. Met Toneelgroep 
Maastricht werd de samenwerking gezocht voor 
de tentoonstelling Machtige Maas om de verhalen 
van Limburg vanuit een veelzijdig, multidisciplinair 
perspectief te kunnen vertellen. 

Voor de tentoonstelling Van Daar & Van Hier werd de 
samenwerking gezocht met Stichting Zieraad om het 
traject Tracing Your Roots in te gaan. Waarbij tientallen 
Limburgse Millennials met een Indische of Molukse 
afkomst verzwegen familiegeschiedenissen ophaalden 
en deelden met het publiek. Hier werd een nieuwe 
doelgroep verbonden aan het Limburgs Museum. 
Voor de tentoonstelling Tekens van vrijheid werd 
samengewerkt met Museum van Bommel van Dam.

Ook startte in 2020 een kennistraject op het gebied 
van digitalisering voor Limburgse musea in de 
Erfgoedsector, waarbij het Limburgs Museum haar 
moederrol op zich nam. 10 Limburgse musea werden 
door MuseumTV in beeld gebracht. Daarnaast namen 
de musea deel aan een kennistraject dat inzoomde 
op digitalisering en publieksbereik, bestaande uit 
twee groepssessies in het Limburgs Museum alsmede 
uit individuele begeleiding op maat om de digitale 
strategie per museum in kaart te brengen. 

Door nauwe samenwerking op het gebied van 
marketing met onder andere City marketing organisatie 
VenloPartners, Ondernemend Venlo, culturele 
instellingen, mediapartners L1, Omroep Venlo en 
Mediahuis Limburg en sponsoren werd het mogelijk om 
krachten te verenigen en een groot bereik te realiseren.

FOTO MUSEUMTV OPGEVRAAGD BIJ CHARLOTTE
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Prioriteiten in het beheer en de presentatie van de 
collectie zijn de komende jaren:
• Verrijken van de context van de objecten 

(informatie en verhalen)
• Herinrichting van de vaste presentaties van het 

museum
• De collectie klaar maken en inzetten voor Limburgs 

Museum Online
• Deelname aan de #Limburgcollectie
 
COLLECTIEVORMING
Het Limburgs Museum vult op basis van het 
collectiebeleidsplan de collectie aan met nieuwe 
aanwinsten in de vorm van schenkingen, aankopen 
en langdurige bruiklenen. In 2020 heeft het Limburgs 
Museum veel collectieaanbod ontvangen. Tijdens de 
periodes waarin Nederland door Covid-19 in lockdown 
zat, lijken mensen thuis actief te hebben opgeruimd. 
Mensen weten bij het opruimen gelukkig ook de weg 
naar het museum te vinden. Waardoor cultuurhistorisch 
waardevolle artefacten bewaard blijven voor komende 
generaties. 

Het Limburgs Museum toetst elk aanbod aan het 
collectiebeleidsplan en bespreekt deze tijdens het  
maandelijkse conservatorenoverleg met behulp van 
collectiewaarderingsformulieren vanuit de methodiek 
de Museale Weegschaal. Niet elk aanbod uit 2020 bleek 
interessant. In totaal is de museumcollectie van het 
Limburgs Museum met 649 objecten gegroeid.

COLLECTIEBELEID
Het Limburgs Museum beheert een collectie van circa 
83.000 objecten. In 2020 heeft het museum een nieuw, 
uitgebreid Collectiebeleidsplan 2021-2025 opgesteld. Dit 
collectiebeleidsplan is gebaseerd op de uitgangspunten 
van het museum en haar ontwikkeldoelen. De collectie 
wordt gezien als het culturele kapitaal waarmee de 
verhalen van Limburg en de Limburgers verteld kunnen 
worden. Hiermee levert het collectiebeleid een bijdrage 
aan de doelstellingen die in het Ontwikkelplan Museum 
met Schwung zijn omschreven: meer zichtbaar zijn, 
meer publiek trekken en meer maatschappelijke impact 
realiseren. 

De nieuwe koers van het museum heeft geleid tot een 
verscherping van het collectieprofiel. De deelcollecties 
zijn in 2020 getoetst met behulp van de Museale 
Weegschaal, een methodiek voor collectiewaardering 
ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Hiermee worden de verschillende 
(niet-financiële) waarden van de deelcollecties 
in kaart gebracht, zoals een documentaire- of 
onderzoekswaarde. Ook het ontwikkelpotentieel 
van de deelcollecties is in het collectiebeleidsplan 
uitgewerkt. Met de nieuwe koers zijn ook de deuren 
naar het hedendaags verzamelen geopend. Het belang 
en de zeggingskracht van hedendaagse objecten zal 
daarom de komende periode verder verkend worden. 
Nadrukkelijk is inclusiviteit hierbij een focus. Het 
Limburgs Museum is er immers voor alle Limburgers.

Het Collectiebeleidsplan 2021-2025 wordt de komende 
jaren ingezet als hulpmiddel bij het collectiebeheer. 
Er zijn actiepunten geformuleerd op het gebied van 
beheer & behoud, ontsluiting en collectievorming. 

Afdeling Collecties
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Een aantal verwervingen verdient enige extra 
aandacht in dit jaarverslag. Zoals de schenking van 24 
voorwerpen van de Limburgse kunstenaar Hub Levigne. 
Hierbij gaat het behalve om een aantal beeldende 
werken ook om een aantal kopergravures en koper- en 
zinkplaten. Het is een waardevolle aanvulling op de 
eerdere grote schenking van deze kunstenaar in 2016.  

Bijzonder is de schenking van een Napoleontisch zadel, 
zakpistool en twee bijhorende persoonlijke documenten 
van de napoleontische soldaat en gendarme Peter 
Aengevaeren. Deze voorwerpen worden na de 
herinrichting van permanente tentoonstellingen 
opgenomen in de nieuwe collectiepresentatie.

In september is de Collectie Linskens aangekocht 
en opgenomen in de collectie. Dit betreft 500 
voorwerpen bestaande uit kleding, zoals toeren, 
bovenrokken, sieraden, pelerines, onderrokken, 
jakken, herenkleding, onderkleding en 
vrouwenmutsen uit Noord- en Midden Limburg 
(uit de vorige eeuwen). De voorwerpen zullen in 
2021 worden voorzien van museale verpakking 
om vervolgens te worden geregistreerd en 
gedocumenteerd in Axiell Collections (het 
collectieregistratiesysteem). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In november is het ‘IJzer depot’ aangekocht door 
het museum. Een van de weinige ijzerdepots 
uit de Romeinse tijd in Nederland. Het depot 
bestaat uit ongeveer 20 vondsten waaronder 
onder andere een leermes, een aspen, een 
haalmes, taatsen, gewichten, een ploegschoen en 
meerdere gereedschappen. 



BEHEER EN BEHOUD
De deuren van musea zijn in 2020 vanwege corona veel 
dicht geweest. Echter de objecten achter de schermen 
vragen continue om aandacht en zorg. Conditiechecks, 
standplaatscontroles, pestmanagement en monitoren 
van het klimaat in de tentoonstellingszalen en depot-
ruimten is een doorlopend proces.  

In het extern depot van het Limburgs Museum is tijdens 
de sluiting van het museum een tandje bijgezet om het 
in 2019 ingezette herinrichtings- en ontzamelproject 
actiever op te pakken. Er zijn tijdens de eerste lockdown 
in het voorjaar van 2020 grote stappen gezet en team 
Collecties streeft ernaar om het project af te ronden in 
Q1 van 2022. 

Na de verhuizing van het externe depot waren de  
archeologische collecties weer beschikbaar voor  
registratie. De achterstanden in registratie van deze 
collecties worden steeds kleiner. Echter door de komst 
van corona is het team van collectie-vrijwilligers in 
2020 vrijwel niet in huis geweest om te ondersteunen 
met het beschrijven en nummeren van onder andere 
deze collecties.

Tevens is er een start gemaakt met het opstellen van 
een Collectie Hulpverleningsplan (CHV). Naar  
aanleiding van de tentoonstelling De vergeten prinsessen 
van Thorn wordt bekeken om bij producties van  
dergelijke omvang een specifiek CHV-plan op te stellen. 
In 2021 wordt het overall CHV-plan verder uitgewerkt 
om het vervolgens in de organisatie te implementeren. 

In 2020 zijn, om de materiele staat van een aantal 
artefacten te garanderen, zes restauraties uitgevoerd. 
Behalve enkele losse stuks zoals een tinnen bord, een 
bronzen beeldje, een munt en een pot is in 2020 ook 
gestart met de restauratie van het IJzerdepot (aankoop 
2020). 

De circa 20 vondsten worden door Restaura behandeld. 
Tevens is in 2020 de opdracht gegeven om het  
Napoleontisch zadel van Peter Aengevaeren en het 
zakpistool te laten restaureren (schenking 2020). Zodat 
beide voorwerpen op den duur een plek in de collectie-
presentatie kunnen krijgen.

Naast diverse restauratiewerkzaamheden is in 2020 
door Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) een 
conditiecheck uitgevoerd op een grote groep houten 
beelden in het museum. Een controle die voor het laatst 
in 2016 is uitgevoerd en vanaf nu elke twee jaar zal 
worden herhaald.

FOTO GROTE GROEP HOUTEN BEELDEN  
OPGEVRAAGD BIJ MIJKE
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ONTSLUITEN

Duurzaam digitaliseren
Het Limburgs Museum heeft als doel om de komende 
jaren delen van de collectie verder duurzaam te  
digitaliseren om het vervolgens goed te kunnen  
(her)gebruiken. Het digitaliseren wordt project- en 
themamatig aangepakt, bijvoorbeeld vanwege een 
tentoonstellingsproject of vanwege collectie- 
management. Bij het behoud van de data worden de 
richtlijnen en uitgangspunten van de Nationale  
Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024 van het Netwerk 
Digitaal Erfgoed (NDE) gevolgd. Het Limburgs Museum 
ziet het belang in van de ontwikkelingen rond Linked 
Open Data (LOD), om daarmee de inspanningen en 
kennis ook buiten de provincie te kunnen verrijken via 
slimme koppelingen met andere collecties en zichtbaar 
en herbruikbaar te kunnen maken. 

In 2020 is begonnen met een project rondom LOD, te 
weten het DRAPO-project. Een portal over Vlaggen- en 
Vaandelcultuur in Limburg, een samenwerking met het 
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en Discovery 
Museum.

Sinds 2019 is het Limburgs Museum in een  
vergevorderd gesprek met Beeld en Geluid in  
Hilversum om de deelcollectie Bewegend Beeld te  
ontsluiten via hun media-archief DAAN (Digitaal Audio-
visueel Archief van Nederland) waarbij de NDE  
richtlijnen worden gevolgd. Hiermee wordt deze deel-
collectie op een gebruiksvriendelijke manier  
toegankelijker waardoor dienstverlening op dit vlak 
verbeterd wordt en het gebruik van deze collectie door 
audiovisuele makers gestimuleerd wordt. In 2020 is 
achter de schermen in Axiell Collections gewerkt aan 
het in orde maken van de infrastructuur om het project 
in 2021 samen met Beeld & Geluid verder uit te voeren. 

Presenteren
In de periode maart-juni 2020 werd het museum 
vanwege corona noodgedwongen gesloten. Om toch 
zichtbaar te blijven ontstonden vanuit de afdeling PR en 
Marketing veel online activiteiten, zoals  
#Huiskamermuseum en #Museum4kids@home.  
Collectiestukken speelden hierbij een hoofdrol. Vanuit 
Collecties is diverse informatie om de verhalen op te 
stellen uitgezocht en op papier gezet. Soms in de vorm 
van korte items met krachtig, aansprekend beeld. Soms 
ook uitgebreider, met meer contextinformatie.

Medewerkers van collecties leveren naast de uitvoering 
van de lijntaken ook actief een bijdrage aan diverse 
publieksprojecten die het Limburgs Museum initieert, 
ontwikkelt en uitvoert. 

Met uitzondering van de tentoonstelling De vergeten 
prinsessen van Thorn, die vanaf oktober 2021 te zien zal 
zijn in het museum. In het najaar van 2020 is begonnen 
met het contacteren van de eerste bruikleengevers voor 
deze grote tentoonstelling. Een arbeidsintensief en  
bijzonder traject waarbij de rol van Collecties in  
relatie tot het verkrijgen van de bruiklenen uit  
binnen- en buitenland van belang is voor de realisatie 
en het slagen van de tentoonstelling. Samenwerking 
met musea zoals het Rijksmuseum (Amsterdam), 
Koninklijk Museum Kunst en Geschiedenis (Brussel), 
Albertina Museum (Wenen), Musée des Arts Décora-
tifs (Parijs) en Uffizi Galleries (Florence) vragen elk om 
specifieke aandacht vanwege eigen eisen en  
voorwaarden die zijn verbonden aan het museaal ver-
antwoord vervoeren, verzekeren, hanteren en  
presenteren van de bruiklenen. Los nog van de  
specifieke wet- en regelgeving van de diverse landen 
waaruit de bruiklenen komen.
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#LIMBURGCOLLECTIE
De term #LimburgCollectie is in 2019 ontstaan uit een 
initiatief van de provincie Limburg om onder andere te 
komen tot betere samenwerking en behoud van  
cultureel erfgoed bij diverse Limburgse organisaties in 
de toekomst. De #LimburgCollectie omvat een  
diversiteit van collecties van musea, archieven,  
bibliotheken en verenigingen in Limburg. Het Limburgs 
Museum past hier met haar collecties bij uitstek  
binnen en neemt daarom ook actief deel aan de  
kerngroep. 

Het doel is om de #LimburgCollectie beter zichtbaar, 
houdbaar en bruikbaar te maken, voor een zo breed 
mogelijk publiek. Er wordt gekeken naar de inhoud, 
samenstelling en onderlinge samenhang van collecties. 
Verder wordt er vanuit de Coöperatie Erfgoed Limburg 
(CEL) actief gezocht naar mogelijkheden om op diverse 
manieren als erfgoedinstellingen samen te werken. 
Voor het Limburgs Museum is dit een zeer relevante 
ontwikkeling omdat haar collectie vanwege haar  
diversiteit goed aansluit bij verschillende projecten van 
de werkgroepen van de #LimburgCollectie. 
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GEBOUW
De plannen van de Gemeente Venlo om de Keulsepoort 
in Venlo te transformeren naar een parkachtig gebied 
gaven aanleiding om een verbouwing van het Limburgs 
Museum te realiseren. In overleg met de Provincie 
Limburg zijn de plannen voorbereid om de toegang 
van de bezoekers te verbeteren, zodanig dat valide 
en mindervalide bezoekers eenvoudig en via dezelfde 
ingang het museum kunnen bezoeken. Daarnaast 
moest het tankstation een zichtbare publieke functie 
krijgen. Dit heeft geresulteerd in het plan om een 
horecagelegenheid in het tankstation te vestigen en te 
laten uitbaten door een derde. 

Gebouw en organisatie

Voor het Limburgs Museum is dit de eerste stap van 
de verbetering van het gebouw; de volgende stappen 
zijn de verduurzaming van het gebouw, het waarborgen 
van de veiligheid van het gebouw en het vergroten van 
het publiekscapaciteit in het gebouw en daarmee de 
toegankelijkheid van het museum, zoals het openstellen 
van de foyer. en verhogen eigen inkomsten 

Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de 
aanbesteding op gebied van schoonmaak en 
beveiliging. Er is met Museumplein Limburg bekeken 
of het mogelijk was om voor de aanbesteding voor de 
schoonmaak gezamenlijk op te trekken, maar gezien de 
geografische afstand was dit niet haalbaar.
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ICT
In 2020 heeft er eveneens een personeelswijziging 
plaatsgevonden op de afdeling administratie;  
vanwege tijdsdruk die door deze wijziging ontstond en 
het ontbreken van de acute noodzaak, is er gekozen om 
de mogelijke overstap naar een nieuwe kassaleverancier 
uit te stellen.  

In plaats daarvan is de aandacht uitgegaan naar de 
zoektocht naar een nieuw reserveringssysteem. Begin 
2020 is duidelijk geworden dat de standalone versie van 
het huidige reserveringspakket Full House vanaf 2021 
niet meer zou worden ondersteund. Na een intensief 
traject is er uiteindelijk gekozen voor Full House  
Online, een Cloud versie van huidige reserverings- 
pakket, waarin al onze wensen en eisen zijn verwerkt. In 
2020 is dit pakket door diverse afdelingen getest, zodat 
de volledige implementatie in 2021 kan plaatsvinden. In 
dit pakket zit ook een planningsmodule; in de loop van 
2021 zal duidelijk worden of deze afdoende is voor alle 
activiteiten, evenementen en tentoonstellingen.  

Tevens heeft een ‘ethische hacker’ een security scan/
penetratietest uitgevoerd; hierbij zijn diverse aspecten 
van de huidige netwerkinfrastructuur grondig onder-
zocht op veiligheid. Met behulp van zowel interne als 
externe security scans is inzicht gegeven in de mate 
waarin de data van onze organisatie risico loopt om 
gecompromitteerd te worden. Conclusie is dat de  
beveiliging van het Limburgs Museum voldoende is. 
Het risico is met name aanwezig bij menselijk handelen. 
Er is een rapport opgesteld door de ‘ethische hacker’ die 
met de organisatie besproken wordt om het bewustzijn 
op fraude te vergroten en daarmee de kans op hacking 
te verkleinen. Medio 2020 is een cyber en data risk 
verzekering afgesloten.

ORGANISATIE
Zoals eerder aangegeven heeft COVID-19 een groot 
aanpassingsvermogen gevraagd van ons personeel. 
Niet alleen heeft een groot aantal medewerkers (zoveel 
als mogelijk) thuis gewerkt in 2020, voor een aantal 
was het ook niet mogelijk om gedurende langere tijd 
werkzaamheden uit te voeren (denk aan de frontoffice 
medewerkers). Daardoor zijn zaken verschoven 
of andere prioriteiten gesteld. Zo is het Periodiek 
Medische Onderzoek uitgesteld naar 2021. 
 
Verder heeft de organisatie sinds medio 2020 
een Ondernemingsraad in plaats van een 
personeelsvertegenwoordiging. Deze is nauw betrokken 
geweest bij het wijzigen van de vernieuwde organisatie-
indeling. Wegens vertrek van een aantal medewerkers 
en met name van de Manager Publiek zijn afdelingen 
en functies herstructureerd. Eind 2020 is bekend 
gemaakt dat er afscheid genomen zou worden van drie 
medewerkers; één medewerker die door verminderde 
werkzaamheden zelf had aangegeven vroegtijdig te 
willen stoppen met werken en twee medewerkers 
vanwege organisatiewijzingen en vergroting van 
efficiency. Naast deze wijzigingen is er ook geïnvesteerd 
in personeel met als doel de eigen inkomsten te 
vergroten; de organisatie is in 2020 onder andere 
uitgebreid met een fondsenwerver. Het opleiden van 
potentiële projectleiders blijkt in de praktijk meer tijd 
te vergen dan voorhanden was; medio 2020 is besloten 
om een ervaren projectleider aan te trekken die de 
overige projectleiders kan opleiden en coachen en 
ingezet kan worden op diverse grote tentoonstellingen 
en projecten. 

Een aantal aanbevelingen van de OR inzake het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek is meegenomen 
in het nieuwe onderzoek; deze is daardoor uitgezet 
begin 2021.



23 Jaarverslag 2020

Afsluiting

Met schwung door in 2021!
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Bijlage 1: Financieel overzicht 2020
          x €1,-
Baten     
Directe opbrengsten      299.182
Indirecte opbrengsten        15.512
Structurele subsidie Provincie Limburg      4.311.900
Overige subsidies/bijdragen       353.408
Financiële baten        310
Bijzondere baten        199.996
     
Totaal baten         5.180.308
     
Lasten     
Salarislasten         1.875.497
Afschrijvingen         56.142
Huur          970.137
Aankopen         37.983
Overige lasten         1.991.228
Financiële lasten        4.732
Bijzondere lasten        206.543
     
Totaal lasten         5.142.262
     
Exploitatiesaldo        38.046
Resultaat uit deelneming Grandcafé      -18.693
     
Exploitatieresultaat        19.353
  
   
Van het exploitatieresultaat zal € 9.353 worden toegevoeg aan de algemene reserve en € 10.000 aan 
het fonds aankopen.     
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Bijlage 2: Inspanningsverplichtingen 2020

De provincie Limburg stelt een aantal subsidievoorwaarden. Als gevolg van het coronavirus heeft de 
Provincie Limburg 31 maart 2020 het besluit genomen om soepeler om te gaan met de geldende regels 
waar het gaat om de bevoorschotting, projectduurwijzigingen en vaststelling met betrekking tot  
provinciale subsidies.         
         
Daartoe zijn uitvoeringsregels opgesteld, die het mogelijk maken om zo uniform en coulant mogelijk 
én in redelijkheid en billijkheid om te gaan met lopende subsidieverleningen en liggende  
subsidieaanvragen, ongeacht welk beleidsveld. Uitgangspunt is dat de Provincie Limburg bij het niet, 
gedeeltelijk of later realiseren van de activiteiten, de gemaakte kosten subsidieert tot aan maximaal 
het verleende of direct vastgestelde bedrag. Van de subsidieontvanger wordt verwacht dat deze 
onnodige kosten zoveel mogelijk probeert te voorkomen.     
         
De subsidievoorwaarden voor 2020 betreft de navolgende verplichtingen:

Het werkplan 2020 dient naar behoren te worden uitgevoerd.

Toepassen van de Governance Code Cultuur, de Code  
Diversiteit en Inclusie (voorheen Code Culturele Diversiteit)  
en de Fair Practive Code zoals aangegeven in het  
Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 'Ruimte voor Cultuur'.

Voor 1 juli 2020 rapporteren over de wijze van  
implementatie aanbevelingen visitatie.

Voor 1 oktober 2020 zelfevaluatie Raad van Toezicht.

Aandacht voor inclusie en diversiteit in de  
organisatie. Ook in de programmering 2020-
2021 met de tentoonstelling Van Daar & Van 
Hier. Fair Practive Code en Code Cultural 
governance wordt toegepast.

Opgenomen in jaarplan 2020 Museum met 
schwung, verstuurd op 12 december 2019.

Uitgevoerd.
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Bijlage 3: Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Limburgs Museum van 
toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum voor leidinggevende 
topfunctionarissen met dienstbetrekking in 2020 voor Stichting Limburgs 
Museum is € 201.000. 
    
Het bezoldingsmaximum voor leidinggevenden zonder dienstbetrekking in 2020 voor Stichting Limburgs  
Museum is €193 per uur. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato omvang van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening van de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 
fte. 
    
Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en 
voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum voor leidinggevende topfunctionarissen met dienst-
betrekking. 
 
Bedragen x € 1      
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 
      Dhr. A.E.M. Mennings  Dhr. A.E.M. Mennings  
Functie      Directeur-bestuurder  Directeur-bestuurder  
Kalenderjaar     2020    2019  
Duur dienstverband:    1/1 - 31/12   1/4 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte)   1    1  
(Fictieve) dienstbetrekking   ja    ja  
Individueel WNT-maximum   201.000   145.500  
      
Bezoldiging      
Beloning plus belastbare   90.692    61.288 
onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn  15.883    11.013  
Totaal bezoldiging    106.575    72.301  
      
      
Gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking 
      Dhr. J.M.W.C. Schatorjé  Dhr. J.M.W.C. Schatorjé
Functie      Adviseur in algemene dienst Adviseur in algemene dienst 
Kalenderjaar     2020    2019  
Duur dienstverband:    1/1 - 31/12   1/1 - 31/12  
Omvang dienstverband (in fte)   0,51    0,51  
(Fictieve) dienstbetrekking   ja    ja  
Individueel WNT-maximum   201.000   194.000   
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Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  80.196   78.492  
Beloningen betaalbaar op termijn    20.298   19.504  
Totaal bezoldiging      100.494  97.996  
      
Voor dhr. Schatorjé geldt dat er een uitkering wegens beëindiging dienstverband topfunctionaris (welke is  
beëindigd per 31 december 2018) overeengekomen is van EUR 75.000, waarvan EUR 0 is betaald in 2020.  
    
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking   
          Dhr. R.H.M. Schmitz  
Functie          Interim zakelijk directeur 
Kalenderjaar         2019  
Duur dienstverband:        1/1 - 30/6  
Omvang dienstverband (in fte)       0,50  
(Fictieve) dienstbetrekking       nee  
Individueel WNT-maximum       96.203  
      
Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen    83.573  
Beloningen betaalbaar op termijn      0  
Totaal bezoldiging        83.573  
      
      
Toezichthoudende topfunctionarissen Raad van Toezicht  
     2020     2019  
Bedragen x € 1 
     Mevrouw W.J.G. Delissen  Mevrouw W.J.G. Delissen
     - van Tongerlo    - van Tongerlo  
Functies    Voorzitter Raad van Toezicht  Voorzitter Raad van Toezicht 
Individueel WNT-maximum  30.150     29.100  
Totaal bezoldiging   2.397     3.121  
       
Bedragen x € 1    De heer drs. M.C.T.H. Dijkman  De heer drs. M.C.T.H. Dijkman 
Functies    Lid Raad van Toezicht   Lid Raad van Toezicht  
Individueel WNT-maximum  20.100     19.400  
Totaal bezoldiging   2.590     2.620  
      
Bedragen x € 1    De heer dr. J.J. de Jong   De heer dr. J.J. de Jong  
Functies    Lid Raad van Toezicht   Lid Raad van Toezicht  
Individueel WNT-maximum  20.100     19.400  
Totaal bezoldiging   2.456     3.302 
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     2020     2019  
Bedragen x € 1    De heer drs. E.J.J. Jennissen  De heer drs. E.J.J. Jennissen 
Functies    Lid Raad van Toezicht   Lid Raad van Toezicht  
Individueel WNT-maximum  20.100     19.400  
Totaal bezoldiging   2.098     2.536  
      
Bedragen x € 1    Mevrouw N.F. Eltink, MA  Mevrouw N.F. Eltink, MA 
Functies    Lid Raad van Toezicht   Lid Raad van Toezicht  
Individueel WNT-maximum  20.100     19.400  
Totaal bezoldiging   2.096     293  
      
De bovengenoemde leden zijn gedurende 1/1/2020 tot en met 31/12/2020 lid geweest. Bezoldigingen zijn 
berekend op basis van aanwezigheid van vergaderingen Raad van Toezicht en vergaderingen van afzonderlijke 
comitées binnen de Raad van Toezicht. De bezoldigingen zijn uitbetaald in 2021.     
 


