Jaarverslag 2021
Onderwerpen:
Coronabeperkingen

p. 2

Wisselexpositie Terra Sigillata

p. 2

Projecten

p. 3

Bezoekers

p. 4

Communicatie

p. 4

Bestuur en medewerkers

p. 4

Financiën

p. 5

Wethouder Peter Raaijmakers van Sint-Michielsgestel opent in recordtijd het Romeinse slot.
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Coronabeperkingen
Helaas was ons museum vanwege het coronavirus gesloten van 1 januari tot 1 juni 2021. Daarna
konden vanwege ons kleine museumoppervlak slechts kleine aantallen bezoekers ontvangen worden
(maximaal vijf personen tegelijk) en op 19 december moesten we weer sluiten. In de periode dat we
wel open waren, bleek dat veel mensen huiverig waren om ons te bezoeken.
Het contact met de scholen liep nu vooral via de email. Als voorbeeld hieronder enkele vragen die we
ontvingen van basisschoolleerlingen die hulp vroegen voor een presentatie die ze op school gingen
houden over het thema Romeinen en Grieken:
-

Wat deden de Romeinen en Grieken voor werk?
Wat aten de Grieken en Romeinen in de Romeinse tijd?
Hoeveel Grieken en Romeinen waren er meestal per dorp?
Weten mensen in 2021 nog veel over de Romeinse tijd?

Wisselexpositie Terra Sigillata

Fragment van Terra Sigillata-aardewerk met de afbeelding van een rennende hond.
De blokjes onderaan geven de afmetingen van het fragment in centimeters weer.
Deze expositie is ingericht in september 2020 met bijzondere scherven uit onze eigen collectie.
Vanwege de coronasluitingen is zij verlengd tot in 2022. Omdat veel stukken in deze expositie niet
eerder gefotografeerd en gedetermineerd zijn, is met het fotografieproject begonnen met de stukken uit
deze vitrine. Zie verder bovenaan p. 4 bovenaan.
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Projecten
Nieuwe kaart en nieuwe plattegrond

Overzichtsfoto van de nieuwe opstelling.
In ons oude museum in de Jongenskapellen van Kentalis hadden we een grote kaart van onze
omgeving in de Romeinse tijd. Die werd in onze nieuwe behuizing sterk gemist. Daarom heeft onze
medewerker Jan Veenman een nieuwe kaart ontworpen en deze gecombineerd met een plattegrond,
met als basis een drone-foto van het huidige Halder.
Kaart en plattegrond worden nu gebruikt bij elke rondleiding.

De vindplaatsen in Halder op basis van de drone-foto.
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We hebben de stille tijd ook gebruikt om tot een nieuwe opzet van onze digitale collectiepresentatie te
komen, die te zijner tijd de bestaande presentatie op onze website www.romeinshalder.nl vervangt. In
de komende tijd worden nog niet eerder gefotografeerde objecten opgenomen, te beginnen met de
scherven in de wisselvitrine.
Ook zijn we begonnen met een deel van onze collectie zichtbaar te maken op www.brabantserfgoed.nl
Daarop zijn we al met een proefpagina te zien.

Bezoekers
aantal klassen

2018
15

2019
25

2020
8

2021
4

aantal kinderen

619

730

192

136

1938
2557

1751
2481

371
563

343
479

aantal volwassenen
Totaal bezoek

Deze bezoekersaantallen spreken voor zich: de sluiting in 2021 was wederom zeer slecht voor het
museum. Ook de jaarlijkse Nationale Romeinenweek werd alleen online georganiseerd.

Communicatie
Vanzelfsprekend liep een deel van de communicatie via het Bulletin van de Vriendenkring dat
tweemaal per jaar verschijnt. Dit bulletin wordt hoofdzakelijk digitaal verspreid. Daarnaast zijn er
weer enkele artikelen verschenen in de regionale en lokale bladen.
De website blijft in trek. Het totale aantal bezoekers sinds april 2016 liep in 2021 op tot ruim 415.000.
Dat waren iets meer dan honderdduizend bezoekers in het jaar 2021
Blijkbaar heeft men ons ook in dit coronajaar vaak via de website willen bezoeken. Tevens staan we
nu ook vermeld op zoveel mogelijk relevante websites van derden vermeld.
En tenslotte hebben we ook een pagina op Facebook.

Bestuur en medewerkers
Het bestuur van het museum bestond in 2019 uit: Bert van Beek, voorzitter, Lucia Huisman, secretaris,
Pien Barendregt, penningmeester, Raymond Crielaers, communicatie en PR. Het bestuur wordt
geadviseerd door Roos Wijnen-Jackson, conservator, François van den Dries, adjunct-conservator,
Hen Maas, niet-museale inventaris en onderhoud. Isabel Westerlaak en Lea Slits onderhielden het
contact met bezoekende groepen en scholen.
Er is weinig verloop onder de medewerkers, wel vallen er af en toe medewerkers door ziekte of
ouderdom af, niet verbazingwekkend, gezien de gemiddelde leeftijd. Daarom hebben wij ook in 2021
een nieuwe wervingsactie gehouden, die gelukkig weer enkele nieuwe medewerkers heeft opgeleverd.
Om het contact met de medewerkers warm te houden, hebben we onder andere via de mail een
nieuwsbrief voor de medewerkers
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Financiën
Vereenvoudigde winst- en verliesrekening 2021 en vergelijking met 2020 en 2019

2021

2020

2019

inkomsten uit activiteiten
schoolgroepen
overige entrees
overige inkomsten

200
1.136

320
1.383
375

840
3.030

subsidies en schenkingen

8.167

3.374

4.301

totaal opbrengsten

9.503

5.452

8.171

accommodatie
algemene kosten
inrichting
medewerkers
PR
afschrijving

1.234
981
414
352
865
0

1.040
1.045
1.086
1.203
1.305
413

1.411
930
1.464
709
1.384
500

totaal kosten

3.846

6.092

6.398

RESULTAAT

5.657

-640

1.773

OPBRENGSTEN

KOSTEN

Toelichting
In het jaar 2021 kregen wij, wegens gederfde inkomsten, via de gemeente een Coronasubsidie van € 5.000. Tevens waren in 2021, vanwege de coronasluitingen en onze
bezuinigingen, de kosten aan inrichting, medewerkers en PR beduidend lager.
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