
Zonder de inzet van de vrijwilligers zijn al onze activiteiten onmogelijk. Zij zijn niet alleen het
gezicht van de organisatie, maar werken ook achter de schermen hard aan de organisatie van
exposities en evenementen, onze promotie, uitstraling, fondsenwerving en online aanbod. 

Hun motivaties? Sociaal contact, interesse in de geschiedenis, zelfontplooiing, de locatie
Mariënburgkapel en re-integratie

De Stichting
Vanaf de oprichting van de Stichting werkt
het bestuur samen met de andere
vrijwilligers gestaag aan de
professionalisering van het Huis. Het
leidde in 2021 tot een subsidieafspraak met
de gemeente Nijmegen, die het mogelijk
maakte een al langer bestaande ambitie
waar te maken: het aanstellen van een
directeur, terzijde gestaan door een
vrijwilligerscoördinator. 

De eerste vruchten zijn hetzelfde jaar al
geplukt. Zowel staf als vrijwilligers zijn
gegroeid in kwaliteit én omvang. Meer
concreet heeft het ook tot enkele
succesvolle fondsaanvragen geleid, en niet
in de laatste plaats tot een gedegen
bedrijfsplan voor de komende jaren.

Het jaar begon én eindigde in een lockdown: wegens
landelijke coronamaatregelen was woensdag 8 juni
de eerste dag waarop wij weer bezoekers konden
ontvangen. Op 19 december moesten de deuren
wederom dicht. Ook buiten de lockdowns hadden de
maatregelen impact: nieuwe huisregels, minder
bezoekers, terughoudendheid bij bezoekers en
sommige vrijwilligers, meer digitaal werken en
uitdagingen rondom registratieplicht en QR-
controles. 

Gelukkig heeft het ons niet weerhouden van zes
mooie exposities en de nodige activiteiten
daaromheen. Ook de samenwerking met vele andere
partijen in het cultuurhistorische veld in en rond
Nijmegen is onverminderd voortgezet.

Het Huis en zijn vrijwilligers

Het Huis in 2021



140 dagen geopend, 120 dagen gesloten
wegens lockdown. 0 dagen zonder expositie

11 lezingen, 2 workshops
en 1 livestream

6 exposities en 
2 mini exposities
Kijk de dijk | Nijmegen Graaft | Gek van
Kunst | Nijmegen aan het werk | Bahlmann
& Co. | InScience | Nijmegen Graaft in de
Goffert | Het Bloempje van Alda

7983 bezoekers

Partners in 2021

Regionaal Archief Nijmegen | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | LUX | 024
Geschiedenis | Maand van de Geschiedenis | Stichting Nijmegen Blijft In Beeld
| Architect Wim Kol | Kees Moerbeek | Kunstenaar Andreas Hetfeld | Gek van
Kunst | Stichting Pelita | Stichting Move | Studievereniging GSV Excalibur |
Stichting LINK | Stichting Novio Experience Museum | Die Flegel | Stichting
Vagebond | Walk of the Town | Popronde | Stichting Memento Mori  |
Werkgroep Oorlogsdoden | Stichting Valkhofbunker | Ex Tempore | NGV
Kwartier van Nijmegen | HistorieRijk Nijmegen | Vakbondshistorisch Archief |
Museum Van 't Lindenhout | Gebroeders van Lymborchhuis

33 vrijwilligers
& 1,7 fte


