


















Directieverslag 
 
GeoFort heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele culturele onderneming. De 
gasten zijn enthousiast over het concept, komen terug en verspreiden hun ervaring. Het unieke van 
GeoFort is de combinatie van activiteiten binnen en buiten, waardoor gezinnen graag langere tijd op 
het fort verblijven. Daarnaast zijn de ouders en docenten blij verrast over het educatieve aspect, terwijl 
de kinderen vooral genieten van de 'sense of fun'. De enthousiaste bezoekers maken op een 
boeiende manier kennis met de toekomst van de planeet aarde.  

 

GeoFort behoort met jaarlijks 100.000 bezoekers tot de middelgrote musea. In Gelderland neemt 

GeoFort de vijfde plek in van de musea, met als koplopers openluchtmuseum Arnhem, Kröller Müller, 

Paleis ’t Loo en Slot Loevestein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling bezoekers over de verschillende doelgroepen in 2019 

 

Bezoekers 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal 
 35.000   41.500   58.000   81.799   99.498   

100.685  
 

100.497  

Recreanten/ 
Fortenbezoekers 

 8.041   7.554   8.568   9.000   18.000   18.000  12.500 

Zakelijke bezoekers  8.551   10.125   10.384   11.532   14.000   13.000  14.007  

Scholen  2.808   3.393   5.365   8.035   10.000   12.000   14.049  

GeoExperience 
bezoekers 

 15.600   20.428   33.683   53.232  59.498   57.685   59.941  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezoekers GeoExperience 

Het aantal bezoekers van de GeoExperience was bijna 60.000 in 2019. Dit is een groei van 3% ten 

opzichte van 2018. 55% van de museale bezoekers kwam met een museumkaart. De piekmaand is 

augustus, de topdagen zijn met Pasen, Pinksteren en Hemelvaart met als maximum ruim 1.000 

bezoekers op 1 dag. We waren in 2019 bijna 200 dagen geopend voor publiek, waarbij we gemiddeld 

ruim 300 bezoekers per dag ontvingen. 

 

Bezoekersaantallen scholieren  

In schoolverband mochten we in 2019 14.000 leerlingen verwelkomen. GeoFort doet nauwelijks 

promotie, maar heeft desondanks te maken met een continue groei in het aantal schoolbezoeken. 

GeoFort heeft per dag ruimte voor maximaal 150 leerlingen.  

 

De meeste onderwijsinstellingen die bij GeoFort een educatieve schoolreis boeken zijn gelegen 

binnen een straal van 60 kilometer van GeoFort. Het is bijzonder dat GeoFort maar liefst 60% 

leerlingen ontvangt uit het voortgezet onderwijs. De meeste musea lukt het niet om deze doelgroep te 

bereiken. GeoFort is aantrekkelijk voor deze doelgroep vanwege de serieuze thema’s die op een 

vakoverstijgende manier worden belicht. Het aantal schoolkinderen dat in de vorm van schoolreisjes 

naar GeoFort komt, neemt nog steeds toe: van 2.770 in 2013 tot 10.000 in 2017, 12.000 in 2018 en 

14.000 in 2019.  

 

In de lente, zomer en herfst zit GeoFort praktisch elke schooldag vol. Als GeoFort meer leerlingen wil 

aantrekken (en dit is wel de ambitie) dan zal de winterperiode verder gevuld moeten worden of er 

zullen extra onderwijsruimtes gerealiseerd moeten worden.  

 

Bezoekers voor zakelijke en feestelijke events 

14.000 zakelijke gasten kwamen in 2019 naar GeoFort voor een zakelijke bijeenkomst of voor een 

feestelijke gelegenheid. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2018 (13.000). Steeds vaker weten 

zakelijke gasten ons te vinden. Dat komt doordat de voorzieningen voor het ontvangen van grote 

groepen in het auditorium, het nieuwe entreegebouw en de kazerne inmiddels fors zijn uitgebreid, 

maar ook omdat we sterker aanwezig zijn op zakelijke promotionele platforms.   

 

Overige bezoekers 

Verder waren er in 2019 naar schatting circa 12.500 bezoekers op het terras of de vleermuisspeurtuin 

van Staatsbosbeheer. Dit aantal zal sneller groeien als we GeoFort meer profileren als punt waar 

fietsers en wandelaars welkom zijn. 

 

Behalve fysieke bezoekers van het fort zijn er ook online bezoekers. Met de website www.edugis.nl 

worden jaarlijks 80.000 leerlingen bereikt en met het project GeoCraftNL doen 40.000 kinderen mee 

aan de community. 

 
Er zijn veel ‘crossovers’, zowel binnen dezelfde doelgroep als tussen de doelgroepen: een zakelijke 
gast die later terugkomt met zijn kinderen; een scholier die terugkeert in gezinsverband e.d.  
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Inkomsten 

 

De grootste inkomstenbron is in 2019 verkregen uit de omzet van de verkochte museumkaartjes met 

ruim 500.000 euro. De omzet vanuit de educatieve activiteiten bedraagt doorgaans ruim 180.000 euro. 

De inkomsten vanuit meerjarige sponsoring bedraagt zo’n 55.000 euro.  

 

Via projectsubsidies werd 150.000 euro verkregen vanuit het ministerie van BZK voor het ontwikkelen 

van workshops, lesmateriaal en exhibits op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo’n 100.000 euro is 

vanuit de provincie Gelderland verkregen, deels voor het doen van investeringen in gebouwen / terrein 

en deels voor het versterken van de organisatie. Vanuit het ministerie van EZK is 70.000 euro 

verkregen voor het maken van een energietransitiespel en 46.000 euro van het Fonds Cultuur 

Participatie was voor het ontwikkelen en geven van Minecraftlessen op scholen over cultuureducatie. 

 

Vanuit de bv komt er jaarlijks bijna 200.000 euro binnen. De bv draagt namelijk 15% van de omzet uit 

zaalverhuur, zakelijke activiteiten en de catering af aan stichting GeoFort.  

 

Uitgaven 

 

Qua uitgaven bedraagt de grootste post personeel met ruim 750.000 euro voor zowel vaste krachten 

als ingehuurde zzp-ers. De kosten voor beheer en onderhoud en huisvesting zijn in 2019 ruim 

200.000 euro geweest. Er was meer begroot, maar er is op deze post bezuinigd zodoende met een 

positief resultaat van 3.200 euro te kunnen eindigen. 

 

Ondernemingsvermogen 
Het vermogen van de stichting is door het beperkte positief resultaat van bijna 3.200 euro iets 
teruggedrongen tot een negatief eigen vermogen van 128.629 euro op 31 december 2019. Het 
streven is om in de komende drie jaar dit negatief eigen vermogen om te buigen tot een positief eigen 
vermogen. 

 

 

Vooruitblik 2020 

Vanaf maart dient ook GeoFort rekening te houden met beperkingen in het kader van Corona. Hierbij 

blijft het belangrijk om snel in te spelen op alle wijzigingen die plaatsvinden. De strategie voor 2020 is 

om bezuinigingen door te voeren waar dat kan en daarnaast heel creatief te zijn om ondanks alles 

toch zoveel mogelijk omzet te genereren. In 2020 wordt gefocust op het werven van financiën voor het 

uitbreiden van exhibits en gebouwen. Dit is een win-win: Nederland krijgt een prachtig state-of-the-art 

science centrum over de toekomst van de planeet aarde én GeoFort kan in deze moeilijke periode 

werkgelegenheid genereren voor zowel haar eigen werknemers als voor bedrijven er omheen. 

 

NOW 1 periode 

Qua uitgaven wordt er in de NOW-1 periode bezuinigd op de posten personeel, beheer en onderhoud 

en marketing. Qua inkomsten hebben we in de NOW-1 periode (vanaf 9 maart tot en met 31 mei) te 

maken met een omzetdaling van 100% qua museumkaartjes, onderwijs en inkomsten vanuit GeoFort 

Exploitatie B.V., als we dit % afzetten ten opzichte van de begrote inkomsten 

 

NOW 2 periode 

Vanaf 1 juni mag GeoFort weer publiek ontvangen. We verwachten qua museum een omzetdaling -

ten opzichte van de begroting- te hebben van zo’n 20%. Qua onderwijs is de omzetdaling zo’n 80%. 

Wellicht dat het geven van Minecraftworkshops op locatie bij scholen en bibliotheken nog kan zorgen 

voor inkomsten. De inkomsten vanuit de B.V. zullen drastisch teruglopen. In plaats van de 200.000 

euro die jaarlijks vanuit de B.V. naar de stichting stroomt, zal Stichting GeoFort naar schatting slechts 

zo’n 40.000 euro ontvangen. 

 



Oktober t/m december 

Naar verwachting zal er geen NOW 3 periode zijn en zal GeoFort haar eigen broek in deze periode op 

moeten kunnen houden. Om hierop te anticiperen zal GeoFort afscheid moeten nemen van 

verschillende werknemers. 

 

Nieuwe sponsors zijn moeilijk te vinden in het Corona-tijdperk, waardoor er wordt gefocust op 

projectsubsidies vanuit ministeries, provincie Gelderland, de gemeente West Betuwe, Waterschap 

Rivierenland, Regio Investerings Fonds en het Mondriaanfonds. Juist in deze tijd is er vanuit de 

overheid de bereidheid om te investeren in eenmalige projecten met een duurzaam karakter. 

 

 

Willemijn Simon van Leeuwen 
 

 
 
Directeur Stichting GeoFort 
 
September 2020  



Verslag Raad van Toezicht 2019 

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene 

gang van zaken in de Stichting. De raad staat de directie met advies terzijde. Bij de vervulling van hun 

taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting. De directie dient 

de raad tijdig te verschaffen van de noodzakelijke gegevens om de taak te kunnen uitoefenen. De 

Stichting werkt conform de Code Cultural Governance en heeft gekozen voor het directie - Raad van 

Toezichtmodel. De directie is daarbij tevens het bestuur. Conform de Code is er een directie- en Raad 

van Toezicht reglement opgesteld. 

 

De raad is in 2019 vijf keer fysiek bij elkaar gekomen. Hij heeft daarbij de algemene gang van zaken 

regelmatig besproken en stilgestaan bij de strategische ontwikkelingen. Hij heeft besluiten genomen 

over de volgende relevante zaken: 

- Vaststellen begroting 2019 

- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2018 

 

 (Neven)functies: 

Conform de Code Cultural Governance worden de nevenfuncties van de leden van de Raad van 

Toezicht van Stichting GeoFort in het jaarverslag vermeld: 

 

Chris Kalden 

- Voorzitter van de Raad van Toezicht ARK Natuurontwikkeling 

- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Groene Hart 

- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Weidegang 

- Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Kastelen Stichting 

- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL) 

 

Amos Kater 

- Director Advisory & Education Services EMEA-LA, UL 

- Voorzitter bestuur/directie 't Kasteel Kinderopvang bv 

 

Francine van Leeuwen 

- Freelance jurist 

- Bestuurslid van het Zeister Kamerkoor 

 

Rebecca Roskam 

- Eigenaar Spitsboog 

- Secretaris Stichting Crazy Initiatives 

- Voorzitter commissie herinrichting Hooglandse Kerk Leiden 

- Manager Externe Relaties DIVA, Antwerpen 

 

Stichting Administratie Kantoor GeoFort 

Stichting GeoFort heeft een Stichting Administratie Kantoor (STAK) in het leven geroepen om ervoor 

te zorgen dat de belangen tussen Stichting GeoFort en de GeoFort bv op een transparante inzichtelijk 

worden gemaakt en op juiste manier behartigd worden. Chris Kalden en Francine van Leeuwen 

vormen het bestuur van het STAK. De belangrijkste besluiten die het STAK van GeoFort in 2019 heeft 

genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt: 

- Vaststellen begroting 2019 

- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2018 

- Wijziging afdracht vanuit de GeoFort Exploitatie B.V. naar Stichting GeoFort, in te gaan per januari 

2020: aanpassen van 17,5% naar: 

15% bij een omzet tot 1.000.000 euro 

12,5% bij een omzet van € 1.000.000 tot € 1.500.000 

10% bij een omzet van meer dan € 1.500.000 

 

Hans Abbink 

Voorzitter Stichting GeoFort 

 

September 2020 










































