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Missiestatement 
 

Onze vereniging vertelt het verhaal over het leven, werken, kunst en cultuur in Winterswijk en 

omgeving. We brengen inzicht, verwondering en verbinding tot stand bij bezoekers.  

 

Dit doet VHM door het verwerven, behouden en exposeren van erfgoed met betrekking tot 

Winterswijk en omgeving en de kennis daarvan bevorderen. Dit erfgoed wordt tastbaar gemaakt o.a. 

door het organiseren van diverse activiteiten. 
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Voorwoord van de voorzitter 
 
Nadat in december 2021 de Gemeenteraad de museumvisie voor de komende jaren heeft 
ondertekend, hebben de samenwerkende musea en de gemeente hun handtekening onder 
het Convenant Museumvisie gezet. 
 
Dit betekent dat musea en gemeente zich verplichten tot het realiseren van een 
aantrekkelijk museumaanbod voor inwoners en bezoekers van Winterswijk. Verder zal een 
educatieve invulling voor het onderwijs gerealiseerd worden en de samenwerking met 
zorginstellingen met voorzieningen voor bewoners verder ontwikkeld worden. 
De samenwerking met de partners verloopt goed. 
 
Museum Wereld van Wenters heeft nu, na de al bijna vergeten coronaperikelen, alle ruimtes in 
gebruik genomen. Er is een verrassend en divers aanbod te zien en te horen van mensen 
die van invloed zijn geweest op de Winterswijk geschiedenis. Hoogtepunten waren de 
Open dag met heel veel bezoekers die konden genieten van muziek van musici met roots in 
de Molukse popscene op 26 maart en de Komrijdag op 23 juni waar Oud-Winterswijker Bram 
Stemerdink de opening verrichtte. 
 
In de Museum Fabriek kon de verbouwing van de enorme buitenhal worden afgerond en 
eindelijk kon de lang uitgestelde opening van de Ingang aan de Zonnebrink/Dingstraat 
plaatsvinden. 
 
Met de hulp en inzet van alle vrijwilligers zal er ook in het komende jaar weer heel veel 
moois gebeuren, zowel in de Museum Fabriek als in Museum Wereld van Wenters. 
Inwoners van Winterswijk en toeristen doen er goed aan ons te bezoeken! 
 
Hans Floor 
Voorzitter VHM 
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Samenstelling bestuur 
 

Bestuursleden per 1 januari 2022:  

Hans Floor, voorzitter (2024)                      

Sjoerd Kemeling, vicevoorzitter (2022)                        

Willy Hemink, penningmeester (2022)                          

Trix van Ast, bestuurslid (2022)             

Wim ter Haar, bestuurslid (2023)             

Anja Geesink-Kuipers, bestuurslid (2022) 

Fried Jansen, bestuurslid, secretaris ad interim (2022)       

      

Bestuurswisselingen in 2022:  

In april 2022 is René Vielvoije als secretaris toegetreden tot het bestuur. Fried Jansen richt zich vanaf 

dat moment als bestuurslid op Marketing en Public Relation. 

In april 2022 zijn Trix van Ast, Anja Geesink, Willy Hemink, Fried Jansen en Sjoerd Kemeling herkozen 

als bestuurslid.  

In november 2022 heeft Wim ter Haar afscheid genomen als bestuurslid, zijn taken zijn vooralsnog 

verdeeld over de andere bestuursleden.       

      

Bestuursleden per 31 december 2022:   

Hans Floor, voorzitter (2024)                      

Sjoerd Kemeling, vicevoorzitter (2025)                        

Willy Hemink, penningmeester (2025)  

René Vielvoije, secretaris (2025)                         

Trix van Ast, bestuurslid (2025)             

Anja Geesink-Kuipers, bestuurslid (2025) 

Fried Jansen, bestuurslid (2025)    
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Taakverdeling bestuur en vrijwilligers 
 

Archeologie Vacature 

Bouw en Onderhoud Gerard Helmink 

Collectiebeheer en Inname Sjoerd Kemeling / Siny Pampiermole 

Contributie en incasso Willy Hemink 

Excursies Bestuur 

Film Sjoerd Kemeling 

Geologie Vacature 

Historisch Informatie Punt (HIP) Dick Ruhe 

Inrichting Hans Floor / Sjoerd Kemeling 

Ledenbeheer Willy Hemink 

Lezingen en filmavonden Sjoerd Kemeling 

Museumfietstochten Jan Nekkers 

Museum Nieuws Nanny van der Sluis / Sjoerd van der Werf 
/ Fried Jansen 

Oral History Dick Ruhe 

Public Relations & Website (content) Fried Jansen / Otto Geesink 

Reminiscentie José Weijkamp-Roelofs 

Restauratie Sjoerd Kemeling 

Tentoonstellingen Sjoerd Kemeling 

Textiel Ida Spenkelink 

Transcriptie Dick Ruhe 

Vrijwilligers Hans Floor / Sjoerd Kemeling 

Vrijwilligerscoördinator Wereld van Wenters Anja Geesink-Kuipers 

Website & ICT (technisch) Henk Kleinhesselink 

Weverij Jan Korthout 
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Missie, visie en plannen 
 

In het beleidsplan van Vereniging het Museum is opgenomen dat “Museum Wereld van Wenters” 

een duidelijk herkenbare inloop en ontmoetingsplaats moet worden voor iedereen die wil 

kennismaken met de geschiedenis van Winterswijk en haar erfgoed. De Wereld van Wenters is de 

etalage van de VHM. Hier worden delen van de collectie gepresenteerd. Vanaf 2017 heeft de 

vereniging de beschikking gekregen over de panden. Eerst zijn de ruimtes geschikt gemaakt voor een 

snelle opening om te starten met exposities. Voor de verdere uitvoering van de plannen is een 

beroep gedaan op Maaike Kool , Maaike Museummens, die advies heeft gegeven voor de inrichting 

van de laatste ruimtes in Museum Wereld van Wenters. In 2022 zijn deze werkzaamheden afgerond. 

Met de investeringen is rekening gehouden met een mogelijke verplaatsing van de inrichting naar 

een andere locatie. Dit houdt verband met de mogelijk sterk wijzigende huurvoorwaarden vanaf het 

jaar 2026. De gemeente heeft aangegeven dat zij geen subsidie wil verlenen ten behoeve van de 

exploitatie van Museum Wereld van Wenters. De exploitatie is dus na 2026 sterk afhankelijk van de 

financiële mogelijkheden om de panden aan de Meddosestraat tegen een acceptabele prijs te 

kunnen huren.  

 

Toekomstvisie  

Het beleidsplan 2020-2023 is vastgesteld in december 2019. In 2021 is er door de Vereniging en de 

SEM (Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk) samen met Transit Oost, Villa 

Mondriaan, het Steengroevemuseum i.o. en de gemeente Winterswijk, een plaatselijke museumvisie 

ontwikkeld. Dit onder begeleiding van Bureau Cultuur Oost. In 2022 is hierover een convenant 

opgesteld en door de betrokken partijen ondertekend.  

Als gevolg hiervan is er een actie gestart om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de periode na 

2023. Als onderdeel van deze actie wordt onderzocht welke toegevoegde waarde de SEM nog zou 

kunnen hebben en als dat niet het geval zal zijn, zal voorgesteld worden om deze Stichting te 

liquideren en haar activiteiten over te hevelen naar de Vereniging (zie ook het volgende hoofdstuk).  
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Stichting Exploitatie het Museum in het hart van Winterswijk (SEM) 
 

De stichting (SEM) is in 2014 gefuseerd met Stichting Freriks. De doelstellingen komen overeen met 

die van Vereniging het Museum. SEM richt zich vooral op de huur en het onderhoud van de 

gebouwen. De activiteiten zijn gericht op de uiteindelijke verwezenlijking van de museale- en 

onderzoeksdoelstellingen.  

SEM is de aanvrager en beheerder van de gemeentelijke subsidies ten behoeve van de totale 

exploitaties van de stichting en vereniging. De exploitatie van SEM is verlieslatend. De hoogte van de 

jaarlijkse subsidie is net voldoende om de liquiditeitspositie in evenwicht te houden. De vereniging 

neemt voor een maximaal bedrag deel in de exploitatie van de stichting. De stichting en de 

vereniging vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en zijn hiermee over en weer 

aansprakelijk voor de belastingschuld (omzetbelasting) van de fiscale eenheid als geheel. Het 

resultaat van de vereniging laat een hogere bijdrage niet toe. Door de onzekerheid over de 

continuering van een acceptabele huur na 2026 en de gevolgen van een gewijzigde ondersteuning 

(subsidie) door de gemeente blijft er continuïteitsrisico, zeker voor een langer verblijf van Museum 

Wereld van Wenters aan de Meddosestraat.  

Twee leden van het bestuur van SEM zijn tevens bestuurslid van de vereniging, t.w. Anja Geesink-

Kuipers en René Vielvoije. De SEM voldoet hiermee aan haar statutaire verplichting. Wel dient hierbij 

opgemerkt te worden dat het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging uitsluit dat de rollen van 

voorzitter, secretaris en penningmeester bestuurslid van de SEM mogen zijn. Gelet op de 

ontwikkeling van een nieuw beleidsplan, waarin mogelijk tot opheffing van de SEM zal worden 

overgegaan, is hiervan afgeweken om een eventuele overgang zo soepel mogelijk te kunnen laten 

verlopen. 

De financiële jaaroverzichten en jaarverslagen van de stichting (SEM) worden opgenomen op de 

website van de vereniging www.vereniginghetmuseum.nl. 

 

  

http://www.vereniginghetmuseum.nl/
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MuseumFabriek 
 

De MuseumFabriek is gevestigd aan de Laan van Hilbelink 6-10 te Winterswijk en is het kloppend hart 

van de Vereniging. In dit gebouw worden verschillende vrijwilligersactiviteiten ontplooid en/of 

voorbereid. 

De laatste jaren is door een groep vrijwilligers veel tijd gestoken in de modernisering van het pand, 

zoals o.a.  een nieuwe keuken, toiletgroep en een ingang aan de andere kant van het gebouw. 

Naast een expositieruimte en een “weverij” bevat het gebouw het museale depot van de vereniging. 

In dit depot worden alle stukken, die in het bezit van de vereniging zijn, opgeslagen als zij niet 

worden tentoongesteld in de MuseumFabriek, Museum Wereld van Wenters of in bruikleen bij 

tentoonstellingen van derden. 

In 2022 werden naast de verschillende activiteiten de volgende tentoonstellingen in de Museum 

Fabriek georganiseerd: 

• Rood Winterswijk (i.s.m. PvdA Winterswijk), naderhand omgebouwd tot Textielindustrie en 

arbeidersbeweging in Winterswijk. 

• Semipermanente expositie Winterswijk in oorlogstijd 

• Max van Dam 

• Geologische collectie 

• Oude Ansichtkaarten van Winterswijk 

Tevens werd de MuseumFabriek gebruikt voor activiteiten van externe partijen. Zo was de 

MuseumFabriek bijvoorbeeld speellocatie voor de 1e Monumenten Drive Winterswijk (een 

bridgedrive in diverse monumentale panden). 
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Museum Wereld van Wenters 
 
De eerste maand van 2022 was Museum Wereld van Wenters gesloten wegens de corona 
pandemie. Op 1 februari gingen de deuren weer open. 
In 2022 mochten we twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Diverse groepen bezochten het 
museum, waaronder een paar groepen van ‘Het Pyriet’, de nieuwkomersschool verbonden 
aan het AZC. In totaal brachten 2666 mensen een bezoek aan de Wereld van Wenters. In 2022 
werden de volgende activiteiten ontplooid: 
 

• Op 4 februari werd de expositie ‘Toen was Geluk heel Gewoon’ geopend, met medewerking 
van Dolf Ruesink. Deze expositie bracht veel herkenning en gevoelens van nostalgie te weeg 
bij de bezoekers. Nadat de verbouwing van de achterste ruimtes was opgeleverd werd er 
druk gewerkt aan de inrichting. Via Erfgoed Gelderland werd medewerking verleend door 
Maaike Kool. Ook werd de Molukse muziekhoek ingericht met medewerking van diverse 
deskundigen op dat gebied. 

• Op 26 maart 2022 was de Open Dag, met festiviteiten om de nieuwe ruimtes in te wijden. 
Deze dag was een groot succes, zeer velen uit Winterswijk kwamen een kijkje nemen. 

• Op 1 april 2022 ging de Museumwandeling weer van start, deze wordt in de zomermaanden 
op elke eerste vrijdag van de maand georganiseerd. Op 1 en 2 april is er een vrijwilligersbeurs 
georganiseerd door het Vrijwilligerspunt, waar wij ook aan deelgenomen hebben. 

• Op 8 april 2022 ging de expositie ‘Op Drift’ van start, over de emigratie van Winterswijkers, 
voornamelijk uit Kotten, naar de Verenigde Staten van Amerika in de negentiende eeuw. 

• In het Pinksterweekend van 4 en 5 juni was Kunst Oer bij de Wereld van Wenters te gast. 

• Op 23 juni werd een deelexpositie over Gerrit Komrij geopend. Dit was een onderdeel van de 
expositie in het kader van 1572, een landelijk project over de ‘Geboorte van Nederland’. De 
Wereld van Wenters schonk aandacht aan vier Winterswijkse vrijdenkers. 

• Op 26 juni was er in de Meddosestraat een Midzomermarkt, waar Museum Wereld van 
Wenters ook een kraam had. 

• Op 9 en 10 september werd meegedaan aan de Open Monumentendagen. 

• Het jaar werd afgesloten met de traditionele Kerstmarkt in de Meddosestraat op 18 
december 2022. 
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Externe contacten 
 

Vereniging het Museum heeft een overeenkomst gesloten met Zorginstelling De 

Lichtenvoorde over de levering van dagbesteding voor cliënten van De Lichtenvoorde.  

Door het aanbieden van werkervaringsplaatsen aan De Sociale Dienst Oost Achterhoek 

speelt de vereniging ook een rol bij het ondersteunen van herintredende werkzoekenden. 

Met een gerichte begeleiding hebben in de afgelopen jaren veel mensen een plaats 

gevonden op de arbeidsmarkt. 

Met Vrienden van de Jacobskerk, Villa Mondriaan, Transit Oost en 100procentwinterswijk 

hebben we een folder uitgebracht die wordt verspreid bij alle recreatieve bedrijven in onze 

gemeente. 

Samen met Villa Mondriaan, Transit Oost, Steengroevemuseum i.o. en gemeente werkten 

we aan het uitvoeringsprogramma dat voort is gekomen uit de opgestelde Museumvisie.  
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Bijlage A: Werkgroepen 
 

A1. Archeologie 
 

Archeologie 
Doelstelling van de werkgroep 
In het nabije verleden diverse interessante archeologische objecten boven de grond gehaald. Al 
dat materiaal is beschreven en inmiddels veilig ondergebracht bij het Gelders Depot.  

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• er is op dit moment geen werkgroep 

Bereikte Resultaten 

• er is een spreeuwenpot uit 17e / 18e eeuw in onze collectie aangetroffen 

Knelpunten 

• nieuwe leden voor werkgroep zoeken 

Verwachtingen 2023 

• laag 
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A2. Bouw en Onderhoud 
 

Bouw en Onderhoud 
Doelstelling van de werkgroep 
Het verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw en klussen t.b.v. 
exposities. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. 

Bereikte Resultaten 
● Nieuwe keuken en toiletgroep. 

De nieuwe keuken vormt een belangrijke ruimte voor alle vrijwilligers (i.v.m. koffie en 
thee) en omvat alles wat daarin nodig is, zoals een vaatwasser, een koelkast en (veel) 
ruimte voor kopjes, schotels, glazen, voorraad, hand- en theedoeken en 
onderhoudsmiddelen. 
De bouw van een extra toiletgroep was bittere noodzaak omdat in het hele complex 
slechts 1 toilet en 1 urinoir aanwezig was. Vooral bij lezingen, vergaderingen en grotere 
groepen bezoekers leidde dit tot lange wachtrijen en andere ongemakken. 
Voor de nieuwe toiletgroep is al in 2014 (nog voor de bouw van het “junior lab”) een 
schetsontwerp gemaakt. De relatief kleine ruimte en ook de positie van de tijdens de 
eerste verbouwing in 2012 in de vloer aangebrachte leiding-doorvoeren beperkten de 
mogelijkheden m.b.t. de indeling en het aantal te bouwen toiletten aanzienlijk. Met 
passen en meten zijn, grenzend aan het voorportaal (met daarin een dubbele wastafel) 
twee toiletten, een urinoir en een mindervaliden-toilet gerealiseerd. Het mindervaliden-
toilet is uitgerust met de vereiste hulpmiddelen als opklapbare beugels en een eigen 
wastafel. 
Om de toiletruimten gemakkelijk schoon te kunnen houden zijn de vloeren geheel vrij 
gehouden en zijn de wastafels voorzien van kranen met een sensor. 
De vloer van keuken en toiletruimte is onderhoudsvriendelijk afgewerkt. Omdat dit laatste 
als enige klus moest worden uitbesteed aan derden, in dit geval de fa. Hochrath en deze 
pas in januari 2023 tijd had, is het helaas niet gelukt om de werkzaamheden in 2022 af te 
ronden. 
Al met al kan er met trots worden teruggekeken op de realisatie van dit belangrijke 
omvangrijke project. 

● Nieuwe ingang en het pad er naar toe. 
● Inrichting overkapping bij nieuwe ingang. 

Knelpunten 

• Versterking van de groep met mensen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn en die 
over  de benodigde vaardigheden beschikken of deze willen opdoen. 

Verwachtingen 2023 
● Opknappen oude toiletruimte. 
● Herinrichten c.q. verplaatsen van bepaalde ruimtes in de MuseumFabriek. 
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A3. Collectiebeheer en inname 
 

Collectiebeheer en Inname 
Doelstelling 
De kwaliteit van de collectie op peil houden en waar nodig verbeteren.   

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 
● Eigenlijk een aardige grote groep 9 à 12 mensen, die bezig zijn met het innemen van 

objecten, de administratieve verwerking daarvan, het fotograferen ervan en het plaatsen 
in het depot. 

Bereikte Resultaten 

• De collectie is verrijkt met diverse objecten, voor het merendeel schenkingen (werken van 
Jaap Rooke, schilderijen van Armati, de bruikleen van een omvangrijke en bijzondere 
Komrijcollectie). 

• De textielcollectie wordt geordend. 

Knelpunten 

• De ruimte en het afstoten van objecten. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• We hopen een kwaliteitsslag te kunnen maken.  

• De ordening van de textielcollectie komt gereed. 

Overige opmerkingen 

• In het najaar van 2022 is door Erfgoed Gelderland een nuttige bijeenkomst gehouden over 
collectiebeheer. 

 

A4. Film 
 

Film 
Doelstelling 
Het bijhouden van de collectie bijzondere dorpsfilms, het vertonen daarvan. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• Op dit moment bestaat de groep uit 1 persoon. 

Bereikte Resultaten 

• Er is een in de loop der jaren een unieke en waardevolle verzameling opgebouwd. 

Knelpunten 

• De bemensing van de werkgroep. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Het onder voorwaarden onderbrengen van de collectie bij een afdeling van het Ecal. 
Daarbij krijgt VHM van alle films een prachtige digitale kopie.  
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A5. Geologie 
 

Geologie 
Doelstelling 
We beschikken over een belangrijke geologische collectie met materiaal uit de steengroeve en uit 
de nabije omgeving van Winterswijk. Deze willen we zo goed mogelijk beheren en aantrekkelijk 
tentoonstellen.  

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 
● De vereniging heeft momenteel te weinig mensen met voldoende kennis. 

Bereikte Resultaten 
● de subgroep Zwerfstenen heeft de collectie opnieuw beoordeeld en opnieuw ingedeeld. 

Knelpunten 
● aantal deskundigen 

Verwachtingen 2023 
● plannen om tot een eigentijdse inrichting te komen worden uitgewerkt. 
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A6. Historisch Informatiepunt 
 

Historisch Informatiepunt (HIP) 
Doelstelling 
Informatie verstrekken aan een ieder die iets wil weten over Winterswijk in de breedste zin van 
het woord. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• 10 personen, waarvan  

• 2 zich uitsluitend bezighouden met scannen van documenten 

• 1 persoon zich bezighoudt met inbrengen van boeken etc. in de catalogus 

• 1 persoon fungeert als aanspreekpunt voor de groep  

• de overigen hebben 'algemene dienst', dus ontvangen van bezoekers, zoeken van 
antwoorden op specifieke vragen e.d. 

Bereikte Resultaten 

• ca. 50 bezoekers geholpen 

• 39 externe verzoeken geheel afgehandeld 

• ca. 5 externe verzoeken deels afgehandeld 

• 1 studente (universitair) geholpen met verzamelen data voor haar onderzoek (smokkel in 
het interbellum). Zij is geslaagd. 

• binnengekomen stukken beoordeeld op bruikbaarheid. In enkele gevallen wordt het 
materiaal overgebracht naar het Ecal (archief Achterhoek en Liemers), nadat het gescand 
is.  

• veel uniek materiaal gescand en digitaal opgeslagen of naar Ecal gebracht 

Knelpunten 

• indeling van ruimte, begonnen met het herinrichten van het HIP 

• beter overleg met rest van museum zou handig zijn. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• de ruimte wordt opnieuw ingedeeld 

• graag meer overleg i.v.m. nieuwe stukken en inzicht in collectie. 

Overige opmerkingen 

• zouden meer gebruik kunnen maken van plaatsen van resultaten op internet 
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A7. Lezingen (en filmavonden) 
 

Lezingen en filmavonden 
Doelstelling 
Het organiseren van lezingen over Winterswijkse en Achterhoekse historische onderwerpen 
Het vertonen van historische dorpsfilms. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 
● Op dit moment bestaat de groep uit 1 persoon. 

Bereikte Resultaten 
● Lezingen: 

o Ik hoop dat alles weer gewoon wordt – door Mirjam Schwarz 
o Onderduik in het Korenburgerveen – door Astrid Dekkers 
o Over de grens – door Jan Brauer 

Knelpunten 
● Geen 

Verwachtingen/Plannen 2023 
● In het voorjaar van 2023 zijn er twee lezingen. Ook de filmbijeenkomsten zijn gepland. In 

de zomer wordt het programma voor het seizoen 23/24 gemaakt. 

Overige opmerkingen 
● Door die vermaledijde Corona kon een aantal lezingen in het voorjaar helaas niet 

doorgaan. Dat gold ook voor de filmbijeenkomsten. 
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A8. Museumfietstochten 
 

Museumfietstochten 
Doelstelling 
Door middel van fietstochten wetenswaardigheden ontdekken van Winterswijk en omstreken. 
Deelnemers zijn in de natuur en onderhouden sociale contacten. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• Werkgroep bestaat uit 3 personen, t.w. José Weykamp, Rudie Roerdinkholder, Jan 
Nekkers. Taakverdeling is als volgt, Rudie stippelt een tocht uit die we daarna samen een 
keer fietsen. Er wordt een pauzeplaats bepaald waar koffiegedronken wordt op ongeveer 
de helft van de te fietsen afstand. 

• José en Jan zoeken bijpassende onderwerpen en doen onderzoek om er een informatief 
verhaal van te maken. Zij maken afspraken met de eigenaar van pauzeplaats. Tijdens de 
tocht dragen de begeleiders een geel of oranje hesje zodat ze voor de verkeersdeelnemers 
goed herkenbaar zijn. 1 persoon fietst vooraan, 1 in het midden van de groep en 1 
achteraan de groep. Bij oversteken van drukke wegen zorgen ze met z’n drieën voor een 
veilige oversteek. Bij het verlaten van de pauze-plaats informeren ze of iedereen betaald 
heeft. Is de tocht bijna ten einde dan gaan de deelnemers vaak ieder zijn eigen weg. Eén 
van de begeleiders fietst eventueel door naar de parkeerplaats bij de MuseumFabriek. 

Bereikte Resultaten 

• In 2022 3 fietstochten georganiseerd met iedere keer ca. 25 deelnemers. Voldoet aan 
verwachtingen deelnemers. 

Knelpunten 

• Er blijft nog enigszins een tweedeling tussen E-bikes en gewone fietsen, met name met 
deelnemers die de fiets niet in orde hebben of die hun uithoudingsvermogen 
overschatten. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Voor dit seizoen staan 2 tochten op het programma. Eén op 7 mei en de ander op 3 
september. 

Overige opmerkingen 

• Er wordt geen bijdrage van de deelnemers gevraagd, we maken geen kosten.  Wanneer je 
een gids vraagt of bij een museumbezoek moeten we dit aan de deelnemers berekenen. 

• Deelnemers hoeven zich niet vooraf aan te melden, dat is lastig wanneer je kosten moet 
doorberekenen. 
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A9. Museum Nieuws 
 

Museum Nieuws 
Doelstelling 
Artikelen voor de leden en andere belangstellenden over activiteiten van de vereniging en 
historische verhalen en wetenswaardigheden. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• Redactie wordt gevormd door Fried Jansen, Nanny van der Sluis en Sjoerd van der Werf; 
corrector is Rinus de Pree. Als vaste correspondent is Ubel Zuiderveld er bijgekomen. 

• Er wordt vrij veel overlegd en daar gaat redelijk wat tijd in zitten. 

Bereikte Resultaten 

• Vier nummers van Museum Nieuws,179 t/m 183.(laatste 40 blz. op A5 formaat) 

Knelpunten 

• Geen 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Op dezelfde voet verder gaan, met meer overleg met bestuursleden 

 

A10. Oral History 
 

Oral History 
Doelstelling 
Optekenen en vastleggen van nabije geschiedenis d.m.v. oral history interviews. Deze interviews 
worden vastgelegd op audio en getranscribeerd. Aan de hand van interview en transcript worden 
persoonlijke verhalen geschreven, verteld door de geïnterviewde (ik-perspectief). 
Audiobestanden, transcripten en verhalen worden opgeslagen in de archieven en zijn te gebruiken 
voor (wetenschappelijk) onderzoek/studie etc.  
Verhalen worden soms gepubliceerd, bijv. in boekvorm, op internet of uitgezonden via de 
lokale/regionale omroep. Zo blijft de nabije geschiedenis spreken en wordt deze bewaard voor de 
volgende generaties.  
Oral history kan op verschillende manieren worden ingezet: historisch, verbindend, educatief.  
Voorbeeld historisch: scholtegoederen, historisch waterbeheer 
Voorbeeld verbindend: Woonwagencentrum Dennenoord 
Voorbeeld educatief: Mijn jeugd in oorlogstijd 
 
Doelen in 2022 waren: 

• opfrissen kennis oral history en bijbehorende technieken/verwerking 

• werven en opleiden van nieuwe werkgroepleden 

• lopend project weer opstarten (door Covid-19 stil komen te liggen) 

• ophalen nieuwe kennis/visies/ideeën door bijscholing/symposia etc.  

• ondersteunende middelen verwerking interview tot transcript onderzoeken en evt. 
aanschaffen/inzetten 
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Oral History 
Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• De grootte van de groep ligt rond de 15 leden. Gemiddeld zijn er zo’n 10 actieve 
werkgroepleden. 
Leden ‘op de achtergrond’ doen soms verkennend of verdiepend (archief)onderzoek, 
dragen ideeën aan, leggen contacten etc. etc.  

• De taakverdeling is ongeveer:  
o 5 interviewers 
o 1 fotograaf 
o 1 tegenlezer/adviseur verhalen 
o 1 algemeen ondersteuner 
o coördinator/voorzitter 
o secretaris/archivaris 

Bereikte Resultaten 

• (opfris)cursus Oral History (waaronder interviewtechnieken en verwerking van de 
opgehaalde geschiedenis) – voorjaar 2022 

• Activiteiten weer opgestart; merendeel geplande interviews afgenomen.  

• Soft- en hardware uitbreiding tbv transcriptie (geschonken door een van de werkgroep 
leden) 

Knelpunten 

• Aantal (interviewende) werkgroepleden (ook jongere generaties)  

• Kennis over nieuwe verwerkingstechnieken, zoals podcast 

• Bereiken bredere groep vertellers  

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Afronden project wederopbouw 

• Uitwerken en onderzoeken plannen podcasts over project wederopbouw 

• Onderzoeken mogelijkheid tot samenwerking met Gerrit Komrij College / Sectie 
geschiedenis bovenbouw H/V  

• Bredere groep vertellers ‘in beeld’ en mogelijkheden onderzoeken 

Overige opmerkingen 

• Dick Ruhe is gestopt als voorzitter van de werkgroep. Zijn taken zijn door verschillende 
mensen overgenomen. Else Klomps is nu het aanspreekpunt van de groep. 
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A11. Public Relations en Website (content) 
 

Public Relations en Website (content) 
Doelstelling 
Activiteiten van de vereniging bekend maken in de diverse media. PR-materiaal, zoals flyers en 
folders verspreiden onder andere museale instituten, winkels, recreatieparken en VVV. 
Reclameborden verzorgen bij exposities. Overige mogelijkheden om bekendheid van het museum 
te vergroten. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• De werkgroep bestaat uit Sjoerd Kemeling, Herman van der Beek, Fons Catau, Hans Floor, 
Otto Geesink en Fried Jansen.  

• Fried Jansen verzorgt de publiciteit in de traditionele media. 

• Otto Geesink verzorgt de publiciteit op de social media, m.n. de website en facebook. 

• De overige leden fungeren als denktank voor overige pr-activiteiten. 

Bereikte Resultaten 

• Voor het grootste gedeelte van het verslagjaar was het zoeken naar een goede invulling 
van de publiciteit. De pr in de dagbladen, tv en Museum Nieuws verliep goed, maar op de 
social media en de website verliep het problematisch. De komst aan het eind van het jaar 
van Otto Geesink voor een adequate invulling hiervan bleek een enorme verbetering. 

Knelpunten 

• Geen. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• De denktank is bezig met het inventariseren van mogelijkheden om de pr van het museum 
uit te breiden en de toegankelijkheid van de website te verbeteren. 

Overige opmerkingen 

• Geen. 
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A12. Reminiscentie 
 

Reminiscentie 
Doelstelling: 
Het vullen van herinneringskoffers en bijpassende exposities in de vitrines van De Molenberg te 
Groenlo, de Pronsweide, de Berkhof, de Pelkwijk en de Vredense Hof te Winterswijk. Alle huizen 
aangesloten bij de stichting Marga Klompé. Tevens wordt het Prins Hendrikhuis te Winterswijk 
voorzien van een herinneringskoffer. We maken hierbij gebruik van materiaal aanwezig in het 
depot en foto’s, boeken en beschrijvingen uit de archieven. Daarnaast maken we gebruik van 
bruikleen. 
De koffers met inhoudelijke beschrijving worden door de activiteitenbegeleiders en vrijwilligers 
gebruikt om het gesprek aan te gaan met de bewoners (met een dementieel beeld) en 
herinneringen naar boven te halen. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• In 2022 is de herstart van de werkzaamheden na de coronabeperkingen in de loop van het 
jaar voortgezet. De wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagmorgen zijn gecontinueerd.  

• Het team bestaat uit: André van Kuppevelt, Trix van Ast, José Weijkamp en Krijn Buchly en 
is in september versterkt met de komst van Joke Baars.  

• We werken allen afwisselend samen tijdens de wisselingen van de thema’s in de huizen. In 
de voorbereiding van nieuwe thema’s zijn deze onderling verdeeld.  

• Trix van Ast is de  linking pin voor het bestuur 

• De planning wordt door José verzorgd en is de contactpersoon voor de diverse huizen. 

• De beschrijvingen en foto’s worden door André, Joke en José gemaakt. De klapper wordt 
verzorgd door José. 

Bereikte Resultaten 

• In april de eerste wisseling van de thema’s Oude Ambachten, Winkels jaren 50-60, 
Boerenleven en Openbaar Vervoer. 

• Ontwikkeling van het “nieuwe” thema Gezondheidszorg in de regio Oost Achterhoek  

• Interactieve presentatie tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de Pelkwijk. 

• In december met uitloop naar januari 2023 de tweede wisseling  

Knelpunten 

• Opslag van materialen van de thema’s, die op dit moment niet in omloop zijn. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Ontwikkeling van nieuwe thema’s, zoals School en kinderspelen en Koningshuis 

• Opfrissen van bestaande thema’s, zoals Textiel 

• Overdracht bruikleen Transit Oost (openbaar vervoer). 

• Wisseling koffers en exposities 3 maal per jaar  

Overige opmerkingen 

• Incorporeren van geluids- en beeldmateriaal. 
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A13. Restauratie 
 

Restauratie 
Doelstelling 
Het weer tip top in orde maken van belangrijke items uit de collectie. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• Incidenteel 2 personen 

Bereikte Resultaten 

• Er is een schilderij van Max van Dam professioneel gerestaureerd. 

• ‘Onze’ vrijwillige meubelmaker heeft een aantal stoelen, kastjes en lijsten vakkundig 
opgeknapt. 

Knelpunten 

• Geld. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Onze Mondriaan-collectie bij de Villa wordt in gezamenlijkheid  met Villa Mondriaan 
toekomstbestendig gemaakt. 
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A14. Tentoonstellingen 
 

Tentoonstellingen 
Doelstelling 
Het houden van exposities waarmee delen van het verhaal van Winterswijk worden verteld. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• 5 personen, waarbij in gezamenlijkheid de tentoonstellingen worden gepland. 

Bereikte Resultaten 

• Exposities in de Wereld van Wenters:   
o Toen was Geluk heel gewoon 
o Winterswjkse vrijdenkers, Tante Riek, Johanna Reiss, Gradus Kobus en Gerrit 

Komrij (in het kader van themajaar 1572) 
o Molukse muziek in Winterswijk (i.s.m. Molukse gemeenschap) 

• Exposities in de MuseumFabriek 
o Rood Winterswijk (ism PvdA Winterswijk), naderhand omgebouwd tot 

Textielindustrie en arbeidersbeweging in Winterswijk. 
o Semipermanente expositie Winterswijk in oorlogstijd 
o Max van Dam 
o Geologische collectie 
o Oude Ansichtkaarten van Winterswijk 

• Exposities bij anderen 
o Vier werken van Max van Dam zijn in tijdelijk in bruikleen geweest bij Arti et 

Amicitiae in Amsterdam 

Knelpunten 

• Met beperkte middelen en menskracht professioneel ogende exposities te realiseren. Dat 
gaat overigens steeds beter. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Exposities in Museum Wereld van Wenters 
o Jaap Rooke (tot 1 juli) 
o Migratie (vanaf 1 juli), in het kader van gezamenlijk musea l provinciaal thema. 

• In de Jacobskerk 
o De kerk in de kerk, werken van kunstenaars die de Jacobskerk hebben vastgelegd 

(i.s.m. de Jacobskerk). 

• Exposities bij anderen 
o Een veertigtal werken van Max van Dam wordt tentoongesteld in Museum de 

Sjoel in Elburg. 

Overige opmerkingen 

• De MuseumFabriek ondergaat een facelift. Daardoor wordt het mogelijk de exposities 
daar beter tot hun recht te laten komen. De ruimte voor de expo over Winterswijk in 
oorlogstijd krijgt meer ruimte. 

• De aandacht voor de geschiedenis van de textielindustrie wordt uitgebreid, er komen 
‘nissen’ waarin kleine deelexposities worden gerealiseerd. 
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A15. Textiel 
 

Textiel 

Doelstelling 
De kwaliteit van de textielcollectie op peil houden en waar nodig verbeteren. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• 2 vrijwilligers en 2 medewerkers via Fijnder (werkleerbedrijf Oost-Achterhoek) 

Bereikte Resultaten 

• Herindeling, opschoning textielcollectie 

• Nieuwe kasten voor opslag. 

• Registratie 

Knelpunten 

• Continuering inzet medewerkers Fijnder 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Afronding opschoning 

• Afstoting overbodige objecten 

 

A16. Transcriptie 
 

Transcriptie 

Doelstelling 
Transcriberen van oude teksten uit Winterswijk e.o. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• 10 personen; geen specifieke taakverdeling 

• Komt om de 3 weken bij elkaar voor een sessie van ca. 2 uur, er worden dan ca. 10 pagina’s 
behandeld. 

Bereikte Resultaten 

• De transcriptiegroep is in het jaar 2022 verder gegaan met de transcriptie van het 2-de 
deel van 1667 van het Oud Rechterlijk Archief (O.R.A) van Bredevoort en met het verslag 
van de Drost (van Bredevoort) en de Geërfden, deel II, uit de 18-de eeuw, vanaf 1728. De 
beide stukken bevinden zich in het archief van het Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers, die 1 maal bezocht is voor controle van de teksten en voor het uitzoeken van 
nieuw werk. In de te transcriberen stukken komt de relatie van Vreden met de heerlijkheid 
Bredevoort vaak voor. Daarom heeft de werkgroep voor de zomerstop een bezoek 
gebracht aan het  museum “kult” in Vreden, dat gaat over Vreden en de Kreis Borken. We 
waren daar als toeristen, en hadden graag ook contact gehad met het archief.  

• Ongeveer 2 x 60 pagina's, van ORA 1676 en Drost en Geërfden 2-de helft 18-de eeuw. 

Knelpunten 

• leesbaarheid 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Doorgaan met ORA en Drost en Geërfden 
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A17. Vrijwilligers 
 

  Vrijwilligers 
Doelstelling 
Zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn om alle klussen te klaren 
Zorgen dat de vrijwilligers op een leuke en ontspannen wijze binnen de vereniging kunnen 
functioneren. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• Continue taak van de bestuursleden, coördinatoren van de groepen en de vrijwilligers zelf. 

Bereikte Resultaten 

• Een zeer gewaardeerde enthousiast groep vrijwilligers. 

Knelpunten 

• De onderbezetting van een aantal werkgroepen. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Het houden van vrijwilligersbijeenkomsten, een kerstmaaltijd e.d. 

• Betrokken bestuursleden nemen deel aan een cursus Vrijwilligersmanagement, verzorgd 
door Erfgoed Gelderland. 

 

A18. Weverij 
 

Weverij 

Doelstelling 
Het onderhouden en demonstreren van verschillende weefgetouwen. Tevens produceren van 
nieuwe producten. 

Grootte van en taakverdeling binnen de werkgroep 

• De groep bestaat momenteel uit 5 vrijwilligers. 

Bereikte Resultaten 

• Goed lopende machines. 

• Goede samenwerking met Gaudium. 

Knelpunten 

• Continuïteit, hoge leeftijd van de huidige vrijwilligers en de afname groepsgrootte door 
gezondheidsklachten van één van de vrijwilligers. 

Verwachtingen/Plannen 2023 

• Geen bijzondere zaken, huidige werkwijze continueren. 
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Bijlage B: Financieel Jaarverslag 
 

 

Vereniging Het Museum 

Winterswijk 

 

 

Winterswijk, 6 februari 2023 

 

Geachte bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag 2022. 

 

Het verslag bestaat uit de volgende onderdelen: 

Balans per 31 december 2022 

Reservering vermogen 

Resultatenrekening over 2022 

Specificaties  

 

G.W. Hemink 

Penningmeester 
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Balans per 31 december 2022 en voorgaande jaren  
    

 2022 2021 2020 

Activa    

Lening Exploitatie u/g 56.985 61.421 65.812 

Collectie 3.995 2.500 2.500 

Inventaris Fabriek 12.385 7.474 7.382 

Inventaris Wereld van Wenters 1.030 2.743 3.348 

Expositie materiaal 2.369 1.925  
Achteringang 5.079   

Liquide middelen 90.414 115.304 107.931 

Kortlopende vorderingen 13.225 13.223 13.941 

Te ontvangen btw 818 2.717 585 

Voorraad boeken 3.000 3.000 3.000 

Totaal activa 189.300 210.307 204.499 

    

Passiva    

Begin vermogen 158.502 167.445 170.103 

Resultaat -4.620 -8.943 -2.658 

Eigen vermogen 153.882 158.502 167.445 

Herwaardering voorraad boeken    

Kortlopende schulden   1.055 

Taske Force subsidie gemeente Winterswijk  1.340 340 

Giften met bestemming 134   

Restauratiefonds 10.009 9.900 9.265 

Boekenfonds 3.194 5.000 5.000 

Kneppelhoutfonds  3.875  
Subsidie mindervaliden toilet automatische deur  10.480  
Vooruit berekende contributie 20.835 21.160 21.395 

Te betalen BTW    

Overige schulden 1.247 50  
Totaal passiva 189.300 210.307 204.501 
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 2022 2021 2020 

Reservering eigen vermogen    
Belevenis Meddosestraat 10.000 10.000 15.000 

Louter   40.000 

Calamiteiten voorziening 35.000 35.000 25.000 

Inrichting fabriek 4.000   

Boekenfonds 5.000 5.000  
Restauratiefonds 5.000 5.000  
Mindervalidentoilet automatische deur  7.000  
Investering Sanitair  10.000  
Investering nieuwe entree 10.000 10.000  
Aankoop collectie 5.000 5.000  
Project Kneppelhout  1.000  
Vernieuwing inventaris MF 10.000   

Onvoorzien 15.000 15.000  
Computerapparatuur 5.000 5.000 5.000 

Onderzoek en publicaties 10.000 10.000 5.000 

 114.000 118.000 90.000 

Eigen vermogen 153.882 158.502 167.445 

Reserve algemeen 39.882 40.502 77.445 

    

Taske Force subsidie gemeente Winterswijk    

Openingssaldo 1.340 340 0 

Ontvangen  5.000 1.962 

Cultuurproject uitbetaling -1.340 -4.000 -1.622 

 0 1.340 340 
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 2022 2021 2020 

Restauratiefonds    

Openingssaldo 9.900 9.264 3.305 

Toevoeging Plus actie  136 5.348 

Toevoeging gift 500 500 611 

Uitbetaling -390   

 10.010 9.900 9.264 

    

Boekenfonds    

Openingssaldo 5.000 5.000  
Toevoeging Plus actie   5.000 

Uitbetaling -1.806   

 3.194 5.000 5.000 

    

Plusactie    

Ontvangen Plus Bruggers   10.230 

Eigen ruilactie  136 3.416 

Inrichting Juniorlab   -3.298 

Toevoeging Restauratiefonds  -136 -5.348 

Toevoeging Boekenfonds   -5.000 

 0 0 0 

    

Kneppelhoutfonds    

Openingssaldo 3.875 0  
Gift 500 2.000  
Nat. Fonds voor Vrede 625 1.875  
Uitbetaling -6.806   

Overboeking boekenfonds 1.806   

 0 3.875  

    

Subsidie mindervalidentoilet Automatische 
deur    

Openingssaldo 10.480 0  
Gift  3.000  
Gemeente Winterswijk  8.628  
1e termijn deur 1.148 -1.148  
1e termijn deur -11.628   

overboeking naar SEM 0 10.480  
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Resultaten rekening 2022 en voorgaande jaren  
 2022 2021 2020 

Opbrengsten    

Contributies en giften 22.830 25.221 21.835 

Opbrengsten activiteiten 7.475 3.039 5.370 

Opbrengst verkopen 6.280 1.985 3.643 

Overige opbrengsten 2.416 1.736 2.938 

Overige Baten en Lasten 490 0 938 

 39.492 31.981 34.724 

    

Aankopen 483 728 2.768 

    

Kosten    

Personeelskosten 1.476 329 454 

Huisvestingskosten 12.636 12.126 11.105 

Exploitatiekosten 13.053 9.915 8.790 

Algemene kosten 7.236 9.229 6.365 

Verkoopkosten 593 746 641 

Financiële kosten 526 434 -38 

Afschrijvingskosten 5.245 5.261 4.698 

Overige kosten 2.863 2.156 2.599 

 43.628 40.196 34.614 

    

Resultaat -4.620 -8.943 -2.658 
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Specificaties 2022 en voorgaande jaren 

 2022 2021 2020 
Contributies en giften    

Contributies leden 19.293 19.315 20.050 

Giften 3.537 5.906 1.785 

 22.830 25.221 21.835 

    

Opbrengsten activiteiten    

Entreegelden 6.316 2.763 4.255 

Opbrengst excursies    

Opbrengst lezingen en presentaties 462   

Opbrengst filmavonden  166 1.115 

Opbrengst reminicensie 697 110  
Opbrengst cursussen    

 7.475 3.039 5.370 

    

Opbrengst verkopen    

Opbrengst boeken 9% 5.312 1.734 3.304 

Opbrengst ansichtkaarten    

Verkopen textiel 487 166 64 

Verkopen collectie 481 86 275 

 6.280 1.985 3.643 

    

Overige opbrengsten    

Opbrengst verkoop consumpties 9% 866 319 683 

Opbrengst verkoop consumpties 21% 105 42 124 

Opbrengst Snoep/peren   7 

Opbrengst advertenties Museum Nieuws 975 975 900 

Verhuuropbrengsten   440 

Verhuuropbrengsten 9 % 215 70 110 

Overige opbrengsten    

Opbrengsten de Lichtenvoorde 255 331 675 

 2.416 1.736 2.938 

    

Overige Baten en Lasten    

Div. baten en lasten 490  938 

 490 0 938 

    

Aankopen    

Inkoop boeken 483 560 2.741 

Aanschaf collectie  168 28 

 483 728 2.768 
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 2022 2021 2020 

Personeelskosten    

Kosten vrijwilligers 183 35  
Reiskosten    

Kilometervergoedingen 407 267 362 

Benzine/diesel 27   

Consumpties 49 27  
Cursussen en opleidingen 810  92 

Overige personeelskosten    

 1.476 329 454 

    

Huisvestingskosten    

Huur    

Gebruiksvergoeding 10.500 10.500 10.500 

Onderhoud, reparatie gebouwen  24  
Kosten alarminstallatie    

Schoonmaakkosten 2.136 1.527 605 

Overige huisvestingskosten  74  

 12.636 12.126 11.105 

    

Exploitatiekosten    

Klein gereedschap/hulpmateriaal 1.384 925 859 

Kosten exposities, lezingen en activiteiten 6.328 3.628 3.253 

Kosten excursies    

Kosten Museum Nieuws 5.249 5.008 4.678 

Onderhoud collectie    

Onderhoud apparatuur 92 75  
Onderhoud inventaris  280  

 13.053 9.915 8.790 

Algemene kosten    

Kantoorbenodigdheden 456 2.027 545 

Aanschaf inventaris klein 319 27 402 

Drukwerk  521  
Porti 50 4 17 

Telefoon en Internet 1.611 1.571 1.719 

Contributies en abonnementen 237 247 239 

Computerkosten 1.834 1.717 1.049 

Cursussen/seminars    

Advieskosten    

Verzekeringen 1.617 1.617 1.717 

Overige algemene kosten 1.112 1.498 676 

 7.236 9.229 6.365 
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 2022 2021 2020 

Verkoopkosten    

Reclame en advertentiekosten 497 553 228 

Verteringen 0 74 63 

Relatiegeschenken 97 119 349 

Overige verkoopkosten    

 593 746 641 

    

Financiële kosten    

Bankkosten 545 373 382 

Bankrente spaarrekening -10 -9 -8 

Rente Stichting Exploitatie -564 -608 -652 

Overige financiële kosten 555 678 240 

 526 434 -38 

    

Afschrijvingskosten    

Inventaris Fabriek 3.241 2.988 2.872 

Inventaris Wereld van Wenters 1.712 1.911 1.826 

Expositie materiaal 293 362  

 5.245 5.261 4.698 

Overige kosten    

Boodschappen 1.926 1.323 1.511 

Kerstpakketten/kerstborrel 1.008 917 1.073 

Kasverschillen -70 -84 15 

Betalingsverschillen   1 

 2.863 2.156 2.599 

 


