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Voor het eerst moesten wij de uitreiking van
de jaarlijkse kopperprent, die vanaf 2002
plaats vindt in dit museum, het afgelopen 
jaar annuleren vanwege de corona. De hoofd-
redacteur van het dagblad Trouw de heer Van
der Laan had al toegezegd deze in ontvangst
te nemen.  
Wij hadden hem benaderd vanwege onze 
expositie Meppel drukkersstad tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Zoals bekend is de
voorloper van Trouw De Oranjebode hier 
in Meppel gedrukt in 1943. Naast dat de uit-
reiking van de prent vanwege de corona niet
doorging, konden de bezoekers in het jaar
daarvoor in 2020 ook niet kennisnemen van
de tentoonstelling. 

Gelukkig zijn wij er wel in geslaagd de exposi-
tie van 2020 door te schuiven naar 2021.
Vanaf september van dit jaar was de expositie
alsnog toegankelijk voor het publiek. Heel
bijzonder is wel dat vanaf dat moment ruim
500 l. l. van groep 7 en 8 van diverse basis-
scholen door middel van interactieve op-
drachten kennis hebben genomen van het
drukkersverzet tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Met als gevolg dat wij met voldoening
terug kunnen zien op de herdenking van 75
jaar vrijheid. Zij het dat het gebeuren een jaar
later plaatsvond dan gepland. 
Daarnaast hebben wij ook nog een expositie
kunnen inrichten met als thema ‘Kalenders’. 
Via het KVGO zijn wij in het bezit gekomen
van een fraaie collectie kalenders, die in de
loop der tijd door diverse grafische bedrijven
in ons land zijn uitgebracht. 

Net als andere musea hebben wij alle zeilen
moeten bijzetten om financieel het hoofd
boven water te houden. De entree inkomsten
van het afgelopen jaar liepen bijvoorbeeld
met meer dan 50% terug.  Gelukkig kan ik via
de penningmeester de heer Hattink meedelen

dat dankzij financiele ondersteuning van de
provincie Drenthe en van de gemeente Mep-
pel de kas nog niet leeg is. Daarnaast kregen
wij ook nog een donatie van een landelijk
fonds.  
Verder heeft onze penningmeester tijdig de
tering naar de nering gezet en zijn heel veel
werkzaamheden binnen het museum door
onze vrijwilligers uitgevoerd.
De verplichte sluiting van het museum had 
zo ook weer een voordeel. Er kwam tijd 
vrij voor de verdere herinrichting van onze
collectie en aanpassing in het gebouw zelf. 
‘Zo heeft elk nadeel ook weer een voordeel’
om een bekende slogan een beroemde 
Nederlander te citeren.   
Als voorbeeld kan ik noemen dat wij een
fraaie glazen vitrine wand over konden 
nemen van het Drents museum in Assen en
dat deze overplaatsing en pasklaar maken 
geheel door eigen mensen is uitgevoerd. 

Nu ik het toch over de vrijwilligers heb wil 
ik graag van deze plaats hen hartelijk dank-
zeggen voor hun toewijding en gedrevenheid
betreffende het museum. Ondanks dat de
meesten van ons tot de risicogroep behoren
zijn de vrijwilligers toch actief gebleven binnen
het museum. Daarnaast is gelukkig niemand
ernstig getroffen door het corona virus.  
Al met al zijn wij het afgelopen jaar - ondanks
de tijdelijke verplichte sluiting van het museum
- redelijk goed doorgekomen en zien dan ook
het komende jaar met vertrouwen tegemoet.  

Namens de voorzitter van het stichtings-
bestuur van het Drukkerijmuseum, 
Stein van Ittersum. 

Terugblik op het jaar 2021 van het 
Drukkerijmuseum Meppel



Debet Credit

OPB Opbrengsten

800 Omzet

800 Totaal Omzet 20.412,93

840 Subsidie gemeente Meppel

840 Totaal Subsidie gemeente Meppel 25.683,56

OPB Totaal Opbrengsten 46.096,49

KST Kosten

400 Personeelskosten

400 Totaal Personeelskosten 12.388,04

401 Sociale lasten

401 Totaal Sociale lasten 672,05

402 Overige personeelskosten

402 Totaal Overige personeelskosten 3.344,75

410 Huisvestingskosten

410 Totaal Huisvestingskosten 17.184,65

440 Verkoopkosten

440 Totaal Verkoopkosten 9.645,16

450 Autokosten

450 Totaal Autokosten 622,57

460 Algemene kosten

460 Totaal Algemene kosten 9.925,19

470 Rente/financieringskosten

470 Totaal Rente/financieringskosten 2.533,67

KST Totaal Kosten 56.316,08

Resultaat (LOSS) 10.219,59

Verlies en winstrekening 2021
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