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Voorwoord door de voorzitter
Beste lezer,
Het jaarverslag van 2021 ligt voor u. Ter voorbereiding op het schrijven van dit
jaarverslag las ik het jaarverslag over 2020 nog eens door. Mijn voorwoord
werd met de volgende woorden afgesloten:
“Ik spreek de hoop uit dat ze in 2021 weer als vanouds gasten mogen
ontvangen in het Wevershuisje en dat we weer veel bezoekers mogen
rondleiden door de stad.”
Wie had kunnen bedenken dat ook het jaar 2021 ons in de greep zou houden
van het Covid-19 virus. We hadden zoveel anders gehoopt. 2021 bleek het
tweede Covid jaar te worden.
Ook het Wevershuisje kreeg weer te maken met gesloten deuren, het
afgelasten van stadswandelingen en minder bezoekers. Maar ook in 2021
hielden onze vrijwilligers moedig vol. Als we open mochten stonden de
vrijwilligers klaar. Moesten we sluiten? Onze vrijwilligers zorgden voor een
schoon en opgeruimd huisje. En gelukkig, als we open mochten wisten
bezoekers ons te vinden, met mondkapje, met QR-code en desinfectiegel.
Ik kan dan ook alleen maar mijn dank uitspreken naar vrijwilligers en
bezoekers.
En wat is het fijn dat nu, voorjaar 2022, de coronamaatregelen van tafel zijn en
wij weer volop aan het werk zijn. Het Wevershuisje is weer open, vrijwilligers
ontvangen bezoekers en stadgidsen leiden belangstellenden door onze mooie
stad.
Almelo werkt hard aan het ontwikkelen van het stadscentrum en wij dragen
daar graag ons steentje aan bij. Wij ontvangen met veel plezier ook dit jaar
weer bezoekers in ons mooie Wevershuisje en wij hopen veel bezoekers te
mogen rondleiden langs de pareltjes van ons mooie Almelo.
Nogmaals mijn dank aan alle vrijwilligers voor jullie inzet in 2021, laten we met
elkaar van 2022 een mooi jaar maken.
Jolanda Mol-Sohl, voorzitter Stichting Wevershuisje Almelo
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Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen.
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid

: Jolanda Mol
: Ernst Kok
: Huub Kok
: Ingrid Lamberts

(sinds medio 2018)
(sinds 2010)
(sinds 2010)
(sinds 2019)

Jolanda is als voorzitter belast met de dagelijkse bestuurlijke taken. Verder
heeft ze als taak de communicatie met verschillende instanties zoals Avedan,
Almelo Promotie, Beter Wonen en Jolanda wil graag de werving van nieuwe
vrijwilligers als kerntaak zien.
Haar doel blijft dat het Wevershuisje een groter aantal vrijwilligers krijgt en
daardoor beter in de toekomst de taken aankan om het Wevershuisje open te
houden voor bezoekers.
Huub Kok beheert als penningmeester de financiën. Het elektronisch kasboek
en de afstemming van een en ander naar het administratiekantoor behoort tot
Huub zijn taken. Daarnaast beheert Huub de verschillende websites.
Ernst Kok voert het secretariaat. Daarbij notuleert hij ook de
vrijwilligersvergaderingen. De samenwerking tussen de vrijwilligers en het
bestuur en tussen vrijwilligers onderling is zeer plezierig, met name na de
reorganisatie in 2011. Er zijn vrijwilligers die al meer dan 15 jaren actief zijn in
de organisatie. We vergaderen elke 2 maanden.
De contacten met kranten e.d. werden in 2021 door Ernst onderhouden.
Ingrid Lamberts zorgt voor de coördinatie van de stadswandelingen en verricht
algemene zaken in het bestuur en bezoekt de openbare vergaderingen van de
Almelose Erfgoedcommissie.
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Algemeen
Midden in het hart van Almelo, bij de Grote Kerk, vindt u een uit het begin van
1600 stammend stadsboerderijmuseum. Een uniek plekje en een locatie waar
Almelo trots op kan zijn.

Een karakteristiek oud huisje met vakwerkmuren, wand- en
plafondschilderingen.
In het Wevershuisje is er een permanente expositie van 'VAN VLAS TOT
LINNEN', met o.a. een 300 jaar oud weefgetouw, spinnenwielen, diverse
textielwerkvormen en oude gereedschappen.
Er worden met regelmaat demonstraties gegeven van oude ambachten zoals
weven, spinnen, kantklossen. Vilten is weer helemaal in de mode en we laten
verschillen nieuwe technieken en kunstuitingen zien. Regelmatig zijn er
spindemonstraties.
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Vanaf de lente, als de kersen- en appelbomen in volle pracht en glorie bloeien,
is het goed toeven op het erf: onder genot van een kopje koffie kunt u genieten
van dit rustieke plekje. Naar wens kunt u daarna een gratis rondleiding krijgen
door het museum. Daarvoor staat een tiental gastvrouwen en gastheren klaar.
Regelmatig worden groepen scholieren en deelnemers van een bedrijfsbezoek
rondgeleid, en er is de mogelijkheid voor familiefeestjes, huwelijksinzegeningen
etc.
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Doelstelling
Onze doelstelling is: De kennis omtrent oude ambachten en vormen van
huisnijverheid, alsmede oude handwerk vaardigheden levend te houden en te
verbreiden.

Verslag van het bestuur.
Het Wevershuisje is een officieel geregistreerd Rijksmonument.
Dit brengt rechten en plichten met zich mee. Beter Wonen heeft vorig jaar de
restauratie goed aangepakt en we kunnen weer jaren verder. Jolanda en Ingrid
werken mee aan de contacten met de gemeente om tot een uitgebalanceerde
Erfgoednota te komen. We hebben intensief contact met de Historische Kring
Stad en Ambt Almelo en met het Stedelijk Museum in Almelo.
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Commissie collectiebeheer
Enkele vrijwilligers zijn bezig met het in kaart brengen van de collectie. Hier
worden gegevens van herkomst, functies, leeftijd, donateur etc. gerubriceerd.
Door de Coronacrisis is dit werk dit jaar niet verder gevorderd.
We hopen dat in 2022 de collectie in kaart is gebracht.

Fondsenwerving
Samen met de vrijwilligers heeft het bestuur een donateursgroep “Vrienden
van het Wevershuisje”.
Er zijn op dit moment 17 “Vrienden van het Wevershuisje” die een jaarlijkse
donatie storten waar we zeer blij mee zijn.
Woningbouwvereniging Beter Wonen is de eigenaar van het pand, maar de
jaarlijkse bijdrage is helaas gestopt. Het bestuur zet zich met alle middelen in
om het Wevershuisje en haar functie te behouden voor Almelo.
De gemeente Almelo verleent jaarlijks een waarderingssubsidie van ruim
€ 6000,= Verder hebben we natuurlijk Bluepoint IT services, voor nagenoeg
kosteloze ondersteuning van de websites.
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ANBI keurmerk
Stichting het Wevershuisje heeft een ANBI keurmerk en staat geregistreerd.
Begindatum: 01-01-2009, Cultuurbegindatum: 01-01-2012.

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij
hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij
in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting
over ontvangen erfenissen.
Deze erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB)
alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van
de Belastingdienst heeft.
Dit is dus ook aan de orde bij schenkingen, giften e.d. aan “het Wevershuisje”.
Maak van uw passie een gift. Kijk op www.daargeefjeom.nl
Op deze site vindt u alle “geefvoordelen” aan een ANBI instelling zoals het
Wevershuisje.
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Werkzaamheden
Alle werkzaamheden worden door de vrijwilligers uitgevoerd. Zij staan dag en
nacht klaar om het Wevershuisje te dienen. Zo hebben we een tuinman,
klusjesman, coördinator, gastvrouw c.q. gastheer, stadsgids, etc.
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Publiciteit
De folder is up to date en de website is actueel en we zijn te vinden op
facebook dus we hebben ons aangepast aan de eisen van de tijd.
De folders worden verspreid in het gebied rondom Almelo onder hotels,
campings etc.
.
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Vrijwilligers
We hebben van enkele vrijwilligers afscheid moeten nemen en we hebben
enkele nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten.
Per 31 dec. 2021 waren er 29 vrijwilligers actief als gastvrouw, gastheer,
klusjesman, tuinman, stadsgids etc.
We laten de foto’s van ons jubileum in 2019 nog even staan omdat het er zo
vrolijk uitziet.
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Boekhoudverslag
Huub Kok doet de boekhouding, verwerkt betalingen en declaraties, en zorgt
voor de aanvragen van subsidies bij gemeente Almelo etc. Hij maakt samen
met de accountant jaarlijks de exploitatierekening die de basis is voor de
jaarlijkse subsidieaanvraag bij de gemeente Almelo.
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Activiteiten
De Coronapandemie heeft veel teweeggebracht en daardoor zijn veel
activiteiten niet doorgegaan. We zijn maar beperkt open geweest en meestal
alleen maar op de vrijdag en zaterdag t.w. van 11 juni 2021 tot 28 augustus.
September 2021 tot midden december waren we weer wat ruimer open.
Voor activiteiten was dit jaar geen ruimte omdat we op 1,5 meter afstand
moesten blijven.
We hebben op zaterdagen in september en oktober gelukkig weer een
“onbespoten groentemarkt” kunnen organiseren waar Trudy en Peter
Koopman hun groentes en chutneys verkochten.

In het kader van het Textielfestival hebben we werkstukken van Gertie Bijkerk
geëxposeerd in het Wevershuisje, waar ze wol gebruikt heeft van Ciska Edens,
een in haar leven zeer gewaardeerd vrijwilligster van het Wevershuisje en we
hebben meegewerkt aan een etalage in een leegstaand pand in de Grotestraat
met textiel gemaakt door Gertie Bijkerk en Ans Barneveld.
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Stadswandelingen
Vanuit het Wevershuisje worden door onze stadsgidsen stadswandelingen
begeleid van groepen en individuele bezoekers. De koppelingen op onze
internetsite www.wevershuisje.nl naar www.stadswandelingenalmelo.nl werken heel
goed en we hebben ondanks de Coronatijd 300 bezoekers rondgeleid door
Almelo met een opbrengst van € 1455,=.
We hebben in het begin in kleine groepjes gelopen met een maximum van 4
personen, vaak in familie of gezinsverband. Later konden we met grotere
groepen lopen.
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Bezoekers in Coronatijd.
Het was weer een bizar jaar zoals het hele jaar 2020 en 2021 in de
geschiedenisboeken zullen komen. Het Covid-19 was pandemisch geworden.
Het aantal bezoekers was van 11 juni tot 28 augustus 283 personen. Deze tijd
waren we alleen op vrijdag en zaterdag geopend. Van september tot midden
december ontvingen we 472 bezoekers. Het Wevershuisje was toen van
woensdag t/m zaterdag geopend. De mondkapjesplicht, handhygiëne en
Corona check werden goed gehanteerd. Totaal dus 755 bezoekers.

Plannen voor 2022
We hopen weer gezond open te blijven. We gaan weer veel stadswandelingen

begeleiden en daardoor veel bezoekers ontvangen in het Wevershuisje.
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Onderhoud
Alles staan er tip top bij.
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Contact
Openingstijden:

Het Wevershuisje is het hele jaar geopend op woensdag t/m zaterdag van
12.00 uur tot 16.00 uur. In overleg bent u ook buiten de openingstijden van
harte welkom.

Adres:

Kerkengang 5
7607 BR Almelo

Telefoon:

0546 852701

IBAN:

NL13RABO0354878298

BIC:

RABONL2U

Banknaam:

RABOBANK GROEP

Websites:

www.wevershuisje.nl
www.stadswandelingenalmelo.nl
info@wevershuisje.nl

E-mail:

Registratie nummer: 64.04.273
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Dankwoord
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2021 en hopen op een
gezond, Coronavrij en druk 2022 en wij heten iedereen welkom in ons
Wevershuisje.
Almelo, maart ’22
Ernst Kok, secretaris stichting Wevershuisje
Bron foto’s: Gele Raaf, Eric Brinkhorst Fotografie, Ingrid Lamberts, Ernst Kok
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