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JAARVERSLAG 2020
Algemeen
2020 was een jaar dat werd gekenmerkt door het coronavirus en dit had ook effect op het Piet Blom
museum. Een groot gedeelte van het jaar was het museum verplicht voor publiek gesloten. Na de
eerste golf zijn we in mei weer met in acht neming van de door de overheid voorgeschreven
maatregelen weer opengegaan.
Bestuur
Fred van der Ven bestuurslid en een van de medeoprichters van het museum is ons helaas
ontvallen in 2020 hetgeen voor het museum en bestuur een grote aderlating is. Fred is opgebaard
geweest in het museum.
Zijn partner Yvonne Eikenaar wilde zijn werk graag voortzetten en heeft zijn plek in het bestuur
overgenomen waardoor het bestuur in 2020 weer compleet was. Het bestuur wordt met raad en daad
ondersteund door de gemeente Hengelo, de woningbouw–corporatie Welbions en de Raad van
Advies en onderhoudt relaties met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en heeft warme kontakten met
de familie Blom. Abel Blom is de conservator van het museum.
Raad van Advies
De Raad van Advies is in 2020 in vergadering bijeen geweest bij Welbions. Hierbij waren de directeur
van Welbions en 3 leden van de Raad van Advies bij aanwezig. Het belangrijkste thema van deze
bijeenkomst was het ontwerp van de onderbouw waar wooneenheden voor jeugdzorg zouden
worden gerealiseerd. Een aantal bestuurleden was betrokken bij het verzet tegen deze plannen dat
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in eerste instantie voor levensloop bestendige woningen bedoeld was. Uiteindelijk is het plan in de
prullenbak beland. Welbions pakt het oorspronkelijke plan weer op.
Budget
De Stichting Piet Blom Museum kent nog steeds een bescheiden budgettering, die vooral bestaat uit
dekking van vaste lasten rond de museumruimte, de huur en energie, en activiteiten inkomsten;
belangrijke inkomsten kwamen uit entreegelden, giften, groepsbezoeken en de bijdrage uit het Rabo
Cultuurfonds. In 2020 is de door de Gemeente Hengelo toegezegde subsidie van € 5000,ontvangen, waarmee er enige financiële ruimte voor de toekomst is gerealiseerd.
Bezoekersaantallen
Door de gedeeltelijke sluiting van het museum vielen de bezoekersaantallen dit jaar tegen. Wel was
het museum op de open monumentendag geopend en mochten we ook dit jaar weer verheugen op
een groot aantal bezoekers.
Internationaal
Het Piet Blom museum is buiten Hengelo bekender dan in Hengelo zelf en kreeg in 2020 wederom
een grote vraag van buitenlandse studenten om informatie. Ook bezochten enkele buitenlandse
studenten ons museum. Hierbij speelt een rol dat wij op het wereld wijde web goed te vinden zijn
www.pietblommuseum.nl welke al zo’n 30.000 keer bezocht is. Naast de museale activiteiten
ontwikkelt het museum zich steeds meer als kenniscentrum.
Bestuuractiviteiten
Gezien de leeftijdsopbouw van het bestuur is het bestuur enige tijd niet in bestuurvergaderingen
bijeen geweest en zijn er verder geen activiteiten geweest. In augustus zijn de
bestuursvergaderingen weer opgestart.
Educatie
In september is de vraag van een aantal basisscholen ontstaan om een lesprogramma te verkrijgen.
Een door Yvonne Eikenaar ontwikkeld programma is hiervoor beschikbaar en zal in 2021 leiden tot
een aantal rondleidingen in het museum.
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