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Missie Stichting Venrays Museum  
 

Het Venrays Museum combineert Historie, Cultuur en Toerisme. Je maakt er kennis 

met de geschiedenis van Venray en ziet hoe op vele plaatsen in en rond Venray de 

sporen van het verleden nog aanwezig zijn; het verbinden van binnen en buiten is 

een kerntaak. Het moet een plek zijn waar exposities worden georganiseerd over 

uiteenlopende onderwerpen die voor mensen in en rond Venray van belang zijn. 

Bij dit alles staat voorop dat alles gebeurt vanuit een educatieve intentie. 

 

 

 

Kernwaarden Stichting Venrays Museum 
                                                                                                                           

Betrokken – samenwerkend – ondersteunend – authentiek – betrouwbaar –  

kwaliteitsbewust – inspirerend – toonaangevend – innovatief – toegankelijk 
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1. Inleiding 

 

Was 2019 voor Stichting Venrays Museum een héél succesvol jaar, een jaar waar met 

veel voldoening en trots naar wordt teruggekeken; 2020 was een ander jaar. Een droe-

vig jaar, dat niet alleen veroorzaakt werd door de corona pandemie.   

 

Was 2019 jaar een jaar met ongekend hoge bezoekersaantallen, in 2020 was ook ons 

museum het grootste deel aan het jaar niet voor publiek toegankelijk. We konden 

daardoor weinig invulling geven aan onze belangrijkste taak: mogelijk maken dat velen 

kennis konden nemen van de geschiedenis van Venray. Slechts een klein aantal bezoe-

kers konden in 2020 welkom geheten worden.   

 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal bezoekers 1592 1661 3447 2681 6830 527 

Tabel 1 | Historie bezoekersaantallen     

 

Maar niet alleen de corona-pandemie had grote gevolgen op het aantal bezoekers, ook 

onze vrijwilligers werden door de pandemie met de daarbij behorende maatregelen 

getroffen: het was voor onze vrijwilligers nauwelijks mogelijk activiteiten in ons pand 

te verrichten.  Onze ‘bureau’-activiteiten stonden daardoor in 2020 ook op een laag 

pitje.   

 

In het jaar 2020 trad het bestuur van het HPV, door interne onvrede, af. Hier opvolgend 

liet het college van B&W een onderzoek door een reclamebureau doen naar het brui-

send maken van de Borggraaf. Het bruisend maken van de Borggraaf is niet ons doel. 

We maken het pand zodanig bruisend dat wij de resultaten, die afgesproken zijn met 

B&W, realiseren. En daar zijn wij altijd ruimschoots in geslaagd.  

 

Als opvolging van het voorgenoemde onderzoek, in het verslagjaar 2021, heeft B&W 

het onderzoeksbureau BMC opdracht gegeven onderzoek te doen naar een toekomst-

bestendige organisatiestructuur voor het cultuurhistorische veld in Venray. De bestu-

ren van het HPV en van het Venrays Museum hebben hiervoor gezamenlijk een op-

dracht mogen formuleren. Het bestuur van het Venrays Museum wacht de adviezen 

van BMC af. Als autonoom bestuur toetsen wij uiteraard de adviezen van BMC aan de 

opdracht en beoordelen wij de adviezen kijkend naar de mogelijke gevolgen daarvan 

voor de museale functie c.q. het Venrays Museum.  

 

 

In het voorliggende jaarverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Stich-

ting Venrays Museum in 2020. Mochten naar aanleiding van dit jaarverslag vragen bij 

u zijn, is het bestuur graag bereid deze te beantwoorden. 

 

Venray, September 2021  

Bestuur Stichting Venrays Museum 
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2. Collectie 

Het Venrays Museum beheert enerzijds Venrays Erfgoed in eigendom van de gemeente 

Venray, anderzijds verkregen objecten (schenkingen, bruiklenen of aankopen).   

 

2.1 Verzameling 

2.1.1. Schenkingen en bruiklenen 

Schenkingen  

In 2020 hebben zijn geen schenkingen ontvangen.  

 

Bruiklenen  

In 2020 is voor de semipermanente tentoonstelling gebruik gemaakt van 2 langdurige 

bruiklenen, te weten 

– een beeld Sint Jozef van de Smakt, eigenaar Pelgrimshuis Smakt 

– de maquette Kasteel Geijsteren van omstreeks 1925,                                                                              

 eigenaar Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum. 

 

Tijdelijke bruiklenen aan derden                                                                                              

In 2020  werd een fotoboekje van een voormalige broeder van Sint Servaes in langdu-

rige breekleen aan het Museum van de Psychiatrie gegeven.  

Aankopen 

 In 2020 zijn aangekocht: 

 Motorfiets Cedos uit 1921, in zeer goede staat en rijvaardig.                                 

 Vulkaanfiets uit 1950, in onderdelen.  

Ontzamelen  

Doordat de vrijwilligers in 2020 vanwege de door de corona maatregelen nauwelijks 

op locatie actief konden zijn, hebben er geen ontzamel-activiteiten plaats gevonden.  

 

2.2  Beschrijven en registreren    

De collectie is nu bijna in zijn geheel digitaal vastgelegd. Door Corona zijn echter in 

2020 nauwelijks voorwerpen gedigitaliseerd.  
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2.3 Bewaren 

Vele attributen worden verzameld. Uiteraard wordt grote zorg besteed om de attribu-

ten in goede staat te houden. Soms moeten daarvoor attributen gerestaureerd worden. 

In 2020 zijn de volgende restauraties uitgevoerd:   

Restauraties:  

– De Odakapel, olieverf op doek, geschilderd door J. van Bergen,.  

 Restauratie van het doek en de lijst, bestaande uit: uitlijsten, droge  

 reiniging van doek en spieraam, oppervlakte reiniging. vernisafname, vullen 

 en retoucheren.  

 Door: Jitske van Groenland, Restauratieatelier Vierlingsbeek 

– Simeon, olieverf op doek, geschilderd door de werkplaats voor Kerkelijke 

 kunst van P.J. Cuypers & Co te Roermond. Het schilderij is een onderdeel 

 van dan de, helaas grotendeels verloren, kruiswegstatie van de  

 Petrus’  Bandenkerk te Venray 1867. 

 Restauratie van het doek bestaande uit: stabilisatie van het doek en de verf

 laag, oppervlakte reiniging, vernisafname, tussen vernis, vullen van lacunes 

 in de verflaag, opspannen van het doek, retoucheren van de vullingen, eind

 vernis aanbrengen 

 Door: Jitske van Groenland, Restauratieatelier Vierlingsbeek 

– H. Antonius van Padua met kind, olieverf op doek, geschilderd door F. van 

 Baar.  

 Restauratie van het doek bestaande uit: fixatie van de verflaag, behandeling 

 van het doek en het spieraam, oppervlaktereiniging, vernisafname, tussen

 vernislaag, vullen en retoucheren en de vernislaag aanbrengen. Ook de lijst 

 is gerestaureerd. 

 Door: Jitske van Groenland, Restauratieatelier Vierlingsbeek 

 

2.4. Presenteren   

Een van de meest zichtbare activiteiten van het Venrays Museum is het toegankelijk 

maken van de collectie van het Museum en ook van collecties van derden. Door het 

organiseren van fysieke tentoonstellingen, met behulp van de website van het Venrays 

Museum, door presentatie op RooyNet – het Venrays digitaal Museum – en door het 

verzorgen van publicaties. In 2020: 
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2.4.1. Fysieke tentoonstellingen in tentoonstellingsruimte  

In het hierna volgende staan de tentoonstellingen, die afgelopen jaar in het in de 

tentoonstellingsruimte van het Venrays Museum werden georganiseerd.  

 

Project:   Venray 75 jaar bevrijd | met een escaperoom 

Toelichting: Doelstelling van dit project was kinderen te leren over de be-

zetting en de bevrijding van Venray. Voor dit project werd een 

grote escape-room in de Grote Museumzaal gebouwd. 

Onderdelen van het project waren: 

 de beklimming van de toren van de Grote kerk; 

 historische wandeling door Venray; 

 een legpuzzel met als thema de bevrijdingsroute naar 

Venray; 

 verhalen van statushouders; 

 een verhalenverteller; 

 de escape-room Venray Vrij. 

 

De escaperoom werd gebruikt vanaf 10 september 2019. DE 

bedoeling was de escaperoom te gebruiken tot mei 2020, maar 

de corona werd dat maart 2020. 

 

Deelnemers:      acht basisscholen; 

 leerlingen van VWO5 van het Raayland College; 

 Gymnasiumklas in Nuiss – (Dtsl); uitwisselingsprogramma. 

 

    Vluchtelingenwerk Venray; 

 BiblioNu; 

 Rooys Gidsengilde; 

 Stichting Beeldenschat Petrus Banden Kerk Venray; 

 Schouwburg Venray; 

 JOC Ysselsteyn; 

 LGOG Kring Venray; 

 Provincie Limburg (subsidiënt); 

 Gemeente Venray (subsidiënt). 

 

Aantal bezoekers: 390 kinderen over de gehele periode. 

 

Periode:  Oktober 2019 tot en met maart 2020. 

 

 

Samenwerkende 

organisaties: 
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Project:  Bevrijd van Raadselige Roos. 

Toelichting: Het schrijfthema van 2019 was BEVRIJD. Rondom dit thema 

hebben deelnemers een gedicht of verhaal ingestuurd. Die-

gene die meedingen voor de prijs van de Raadselige roos heb-

ben moeten voldoen aan een aantal eisen. Onder de inzendin-

gen zijn door een Vakjury en een Publieksjury de winnaars be-

paald.  De poëzie en proza van de prijswinnaars zijn te lezen 

in het museum. Aan de poëzie en proza is een kunstwerk ge-

koppeld. Deze kunstwerken, met hetzelfde thema, zijn gemaakt 

door amateurkunstenaars onder begeleiding van Marlies van 

Zeben en Jeanny van Lieshout. 

 

Samenwerkende      Literair Café; 

 Marlies van Zeben; 

 Jeanny van Lieshout. 

 

Aantal bezoekers: 439 (in combinatie met 75 jaar bevrijding). 

 

Periode:  Januari 2020 tot en met maart 2020.  

 

Extra activiteiten:  Voordragen van het literaire werk in het museum op 2 en 9 

februari. 

Project:   “Hoe moi os Venroj is” (vitrine-expo in gang). 

 

Toelichting: Rob Beckers is amateurfotograaf én vrijwilliger bij het mu-

seum. hij zoekt de karakteristieke plekjes op in Venray. Na-

tuurfotografie is zijn specialiteit. Hij laat met zijn foto’s de 

mooie plekjes in Venray zien.  

 

Aantal bezoekers: Niet afzonderlijk te tellen. 

 

Periode:  juni 2020 tot en met oktober 2020. 

  

organisaties: 
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Project: Semi permanente tentoonstelling: Venray tussen Peel en 

Maas. 

 

Toelichting: Deze semi permanente tentoonstelling vormt de kern van de 

museumzaal. De geschiedenis van Venray gaat over mensen, 

over ons allemaal. Bij de introductie van de tentoonstelling 

nemen 4 bekende/ herkenbare Venraynaren de bezoeker mee 

door de geschiedenis van Venray.  Zij vertegenwoordigen elk 

een thema en laten zien hoe Venray zich ontwikkeld heeft (2 

dames en 2 heren). Bij ieder thema toont het museum de 

“Mona Lisa’s” uit de collectie en op kleine tv-schermpjes extra 

informatie. Het geheel vormt een uniek concept binnen de 

museumwereld in Nederland.                                                                                

Parallel loopt de tijdlijn van Venray. Deze tijdlijn wordt ge-

presenteerd op een scherm bij de ingang. De tijdlijn is geba-

seerd op de kenmerkende aspecten binnen de Nederlandse 

geschiedenis en komen terug in de kerndoelen van het basis-

onderwijs. 

 

De 4 thema’s zijn:  

1) Dansend door de eeuwen; 

2) Hoe landschap dorp en stad vormt; 

3) Hart en Ziel; 

4) De religieuze vluchtheuvel.  

In de filmzaal speelt een introductiefilm van 15 minuten.  

 

Aantal bezoekers: Zie paragraaf 3.1.1. 

 

Periode:   25 september 2020 tot en met nader te bepalen. 
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2.4.2  Digitale tentoonstellingen 

In 2020 heeft Stichting Venrays Museum de volgende digitale tentoonstelling georga-

niseerd. 

 

Project:  Verbinding. 

Toelichting: In de keramiek tentoonstelling Verbinding was het werk te 

aanschouwen van cursisten van Arjan Bakelmans en Edwin de 

Klein. Edwin, student aan de Kunstacademie in Tilburg, door-

liep zijn stageperiode in het Venrays Museum. Zijn Minor be-

stond uit het organiseren en samenstellen van een tentoon-

stelling. Deze tentoonstelling was fysiek gepland in de ten-

toonstellingszaal, maar heeft door Corona een digitale vorm 

gekregen. Het is gelukt om deze tentoonstelling virtueel toe-

gankelijk te maken op de website van het museum. Daarmee 

is het ons gelukt om het museum naar de bezoeker toe te 

brengen. De objecten waren 3 dimensionaal te bewonderen, 

maar ook het werkproces werd in beeld gebracht.  

 

 Arjan Bakelmans, docent keramiek. 

 

 

Aantal bezoekers: 2227 | online. 

Periode:   5 juni tot en met 23 augustus 2020. 
 

2.4.3  Website Venrays Museum 

De website van het Venrays Museum werd gebruikt om algemene informatie over het 

Venrays Museum te delen en om nieuwe activiteiten aan te kondigen. De website en 

de Facebook-pagina van het Venrays Museum worden goed bekeken.  

 

2.4.4 RooyNet, het digitale Venrays Museum  

RooyNet maakt het digitaal erfgoed van Venray van vele organisaties en personen di-

gitaal toegankelijk. Vrijwilligers van het HPV ondersteunen daarbij met het fotografe-

ren en digitaliseren van dit erfgoed. Tevens biedt het HPV de mogelijkheid de digitale 

bestanden op te slaan. 

RooyNet blijft zorgen baren. In 2014 is RooyNet, mede op verzoek van het HPV-be-

stuur, geïntegreerd in de organisatie van het Venrays Museum. Beoogd werd daarmee 

te bewerkstelligen 

 dat belangstellenden voor het Venrays Erfgoed zo goed en eenvoudig mogelijk 

bediend zouden worden; 

Samenwerkende 

organisaties: 
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 dat tentoonstellingen in het Venrays Museum zo goed mogelijk ondersteund zou-

den worden; 

 een eenvoudige en heldere organisatie;  

 een efficiënt gebruik van apparatuur.    

 

Het bestuur van het Venrays Museum werd daarbij ondersteund door een klankbord-

groep, een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd het bestuur van het Venrays Mu-

seum adviseerde. Voorgaande functioneerde uitstekend tot eind juli/augustus 2017. 

Een nieuw HPV-bestuur trad aan en brak met het voorgaande. De onderlinge verhou-

dingen raakten verstoord en de klankbordgroep functioneerde niet langer naar beho-

ren. Een mediation-traject in 2019 heeft slechts tot beperkte verbeteringen geleid, 

ondanks het feit dat gezamenlijke conclusies geformuleerd zijn en ingestemd werd 

met de aanbevelingen van de mediator.   

 

2.4.5 Publicaties 

In 2020 werden geen publicaties uitgegeven. 

 

2.4.6  Archeologische Werkgroep  

In 2020 hebben door Corona geen werkzaamheden plaats gevonden. 

 

3. Publiek 

3.1. Museum 

3.1.1  Bezoekersaantallen Museum 
 

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

2020 257 182 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

2019 88 137 232 809 Nihil 112 257 892 32 668 335 281 

 

3.1.2 Herkomst bezoekers   

Op basis van een inventarisatie van de postcode gebieden van bezoekers werd vastge-

steld dat hoofdzakelijk inwoners uit Venray en ook uit directe omgeving ons museum 

bezochten.   

 

3.2 RooyNet  

3.2.1.   Bezoekersaantallen RooyNet 
 

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

2020 Geen aantallen bekend 

2019 Geen aantallen bekend 
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4 Activiteiten in het Auditorium  

Vanwege de corona hebben er in 2020 nauwelijks activiteiten in het auditorium kunnen 

plaatsvinden. 

 

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

2020 329 117 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 123 180 315 197 180 159 121 643 387 317 278 54 
Opm. betreft getelde personen. Niet iedereen, die in het pand was voor een activiteit, is ge-

teld. VVV medewerkers en – bezoekers/klanten zijn in deze tabel niet meegenomen. 

 

5. Publiciteit 

Om mogelijke bezoekers, inwoners van Venray en omstreken en toeristen, te attende-

ren op de diverse museale activiteiten, wordt gebruik gemaakt van allerlei media zoals 

publicaties in lokale, regionale en provinciale kranten, website en Facebook. Tevens 

worden via Venray Bloeit, kabelkrant en een van buitenaf zichtbaar beeldscherm ko-

mende activiteiten onder de aandacht van velen gebracht.  

 

Bijzonder is een promotiefilm, te zien op MuseumTV, waarin het Museum, de Beelden-

schat van de Grote Kerk en het Odapark zich presenteren, een prachtig samenwer-

kingsproject.    

 

Het educatieve aanbod van het Venrays Museum werd met behulp van de site van 

Cultura Venray en de website van het Venrays Museum toegankelijk gemaakt. Bij alle 

tentoonstellingen verschenen persberichten in de media (publicaties, website  en 

Facebook). 

 

6 Neven activiteiten  

Vanwege de corona pandemie hebben er geen neven activiteiten kunnen plaatsvinden, 

ook niet de in 2019 voorziene lezing “Vrijheid en Verdraagzaamheid vragen onze inzet 

“ door minister Sigrid Kaag”, die gepland stond voor 3 april 2020.  

 

6.1 Structurele externe overleggen  

Naam overleg:  Big Five 

Deelnemers: Odapark, BiblioNu, Schouwburg Venray, The B,  Cultura Venray,  

  Venrays Museum  

Frequentie:  4 x per jaar  
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Naam overleg:  Federatie van Musea in Limburg 

Deelnemers: het overlegplatform en belangenbehartiger van de Limburgse  

  musea  die o.a. museale studiedagen, bijeenkomsten en  

  samenwerkingen organiseert. Bijzondere thema’s in 2019 waren:  

  Good Governance en digitaliseringsprojecten 

Frequentie:  4 x per jaar  

 
 

7  Bedrijfsvoering  
 

7.1 Besturingsmodel 

Twee processen staan centraal bij de keuze van een besturingsmodel: het bestuurlijk 

proces en het toezichthoudend proces.  

Stichting Venrays Museum heeft gekozen voor het zogenaamde Bestuursmodel: het 

bestuur is verantwoordelijk voor alle bestuurlijke processen en voert zelf veel activi-

teiten uit. Deze keuze is gemaakt omdat:  

 stichting Venrays Museum een kleine organisatie is; 

 de organisatie slechts één beroepskracht (19,9 uur per week) in dienst heeft en 

een groot aantal vrijwilligers; 

 de organisatie hoofdzakelijk wordt gefinancierd met publieke middelen. 

Wat het toezichthoudend proces betreft, Stichting Venrays Museum kent geen toe-

zichthoudend orgaan. In het kader van onze maatschappelijke verantwoording werd 

het Beleidsplan (2017),  en wordt het jaarlijkse werk- en activiteitenplan met begro-

ting en jaarverslag met jaarrekening ter goedkeuring aan de gemeente aangeboden.  

  

Het Bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad van Advies is een 

adviesorgaan van en klankbord voor het bestuur. De Raad van Advies geeft zowel ge-

vraagd als ongevraagd advies over het beleid in de ruimste zin van het woord.  

 

Vanwege de privacy wetgeving treft u in dit verslag niet de namen van de leden van 

de Raad van Advies, van de professionele medewerker en van de  vrijwilligers van de 

Stichting Venrays Museum aan. 

  

7.2 De organisatie  

De organisatie bestaat uit: 

 het bestuur; 

 Raad van Advies; 

 personeel en  vrijwilligers; 

 vertrouwenspersoon. 

Ons organogram is bijlage 1 te vinden. 
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7.2.1  Het Bestuur 

Functie Naam Aftredend 

Voorzitter Ernest Raedts 2020 

Secretaris Stef Smits 2022 

Penningmeester Pieter Weerts 2021 

Lid belast met interne zaken Jack Gardeniers 2023 

Lid belast met museale functie Vacature  

Lid belast met PR en communicatie Vacature  

Aantal vergaderingen: 35 (grotendeels digitaal).  

 

7.2.2 Raad van Advies.  

De Raad van Advies bestaat uit vijf personen uit Venray en omgeving. De Raad van 

Advies heeft in 2020 drie keer vergaderd.  

 

7.2.3.  Personeel en medewerkers   

Stichting Venrays Museum had één beroepskracht in dienst in de functie van manager 

museale functie (19,9 uur per week).  Het aantal vrijwilligers bedroeg op 31 december 

2019: 64. Het museum heeft in de verslagperiode géén nieuwe vrijwilligers welkom 

mogen heten. We hebben gelukkig van geen vrijwilligers afscheid hoeven te nemen. 

  

7.2.4 Vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon van onze Stichting heeft in 2020 geen melding gekregen over 

ongewenst handelen of gedrag. 

 

7.2.5 Scholing en studiedagen 

Ondanks de corona pandemie hebben er scholingsactiviteiten plaatsgevonden op mo-

menten dat dit mogelijk was, te weten:  

13 januari | Cursus Preventieve conservering door vrijwilligers  

16 januari |Training door Agnes Vugts over opzet tentoonstelling Wederopbouw 

27 januari | Cursus Preventieve conservering door vrijwilligers 

27 januari | Bijeenkomst in Roermond Museumnorm 

2 maart | Training genealogie voor en door vrijwilligers 

9 maart | Training genealogie voor en door vrijwilligers 

3 september | Training Gastvrijheid voor gastmedewerkers 

 

7.2.6 Arbobeleid 

Het bestuur hecht veel waarde aan een goede en veilige werkomgeving voor de mede-

werkers, onder meer door de interne belanghebbenden daarbij te betrekken. Zo be-

schikt het Museum over een abonnement verzuimbegeleiding via Werk-Vitaal. Ook kun-

nen medewerkers vermoedens van misstanden en onregelmatigheden zonder risico 

voor hun positie melden bij het bestuur of de vertrouwenspersoon. 
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Afbeelding 1 | Criteria Governance Code Cultuur 

7.2.7 Personeelsbijeenkomsten 

Vanwege de corona pandemie is er in het verslagjaar geen personeelsbijeenkomst 

geweest.  

 

7.3  Good Governance 

‘Cultuur + Ondernemen’ heeft in opdracht van de gemeente Venray in 2019  onder-

zoek gedaan bij vier culturele organisaties, waaronder het Venrays Museum. Doel van 

het onderzoek was inzichtelijk te maken hoe de gemeente deze instellingen beter 

kan ondersteunen. Dat blijkt op vele fronten. Ook voor het Venrays Museum. De ge-

meente is uitgenodigd hier invulling aan te gaan geven. Voorstellen van de gemeente 

werden begin 2020 verwacht maar zijn niet verschenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur erkende en onderschreef in 2019 de conclusies, zoals in bovenstaande 

tabel zijn weergegeven. Op grond daarvan werd besloten een project verbetering Good 

Governance onder leiding van het voormalig bestuurslid Ine Hendriks van den Munckhof 

te starten. In 2019 is echter besloten de uitwerking van de Good Governace code niet 

de hoogste prioriteit te geven maar de opbouw van de semipermanente tentoonstelling 

én het verdere gebruik van het pand, zoals ook aan B&W is medegedeeld.    

 

7.4 Huisvesting 

Stichting Venrays Museum maakte gebruik van twee panden: 

 het pand aan het Mgr. Goumansplein te Venray waar alle functies met uitzonde-

ring van het depot werden uitgevoerd.  

 het depot in de voormalige Dr. Poels school.  

 

7.4.1 Locatie Mgr. Goumansplein  

7.4.1.1 Gebruikers 

Het Venrays Museum is de enige huurder van het pand. Meerdere organisaties maakten 

structureel of incidenteel gebruik van vergaderfaciliteiten en/of van het auditorium, 

zoals het bestuur van het HPV, VVV, LGOG Kring Venray, Stichting Venray Monumen-

taal. In totaal ca. 20 regelmatige gebruikers.  
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7.4.1.2 Locatie voormalige Mgr. Poelsschool (depot)  

Het fysiek beheer van de museale collectie vond plaats in het depot aan de Langstraat. 

Daar waren twee voormalige klaslokalen ingericht voor het opslaan en conserveren van 

de collectie. De ramen zijn er afgeschermd voor direct zonlicht. Het klimaat in het 

depot werd gemeten en vastgelegd met dataloggers. Aan de hand van de resultaten 

werd bepaald of er aanpassingen moesten plaatsvinden. Op zomerse dagen met hogere 

temperaturen bleek het voldoende reguleren van de temperatuur in het depot echter 

niet mogelijk te zijn. De luchtvochtigheid was goed beheersbaar. 

 

8. Financiën 

Financieel overzicht boekjaar 2020. Hiervoor wordt verwezen wij u naar de bijlage 

‘Jaarrekening 2020. 
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Bijlage 1 | Organogram 
  



 

Venrays Museum | Jaarverslag 2020 |   VMD18    | 1.0 

Bijlage 2 | Jaarrekening 2020 
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