JAARVERSLAG PANORAMA WALCHEREN 2020
Bezoekers
individueel
maandag
groepen
totaal

2020
1552
85
64
1701

2019
3593
357
763
4713
Vrijwilligers

In dit korte Corona-seizoen hebben 41 vrijwilligers zich toch weer met hart en
ziel ingezet om de bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Door de
omstandigheden zijn we slechts van 3 juli tot 18 oktober open geweest voor
publiek en we hebben slechts 2 groepen kunnen ontvangen.
De technische groep heeft zijn werkzaamheden eind dit seizoen ook stil moeten
leggen vanwege de overheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis.
Onze enige niet-vrijwilliger, kunstschilder Jo Dumon Tak, heeft om hem
moverende redenen de overeenkomst met het bestuur beëindigd
Helaas zijn twee van onze receptionisten overleden: Marianne de Pagter en
Paul Heuff.
Vrienden van het Panorama
Dit seizoen staan 66 vrienden ingeschreven, Alle activiteiten voor sponsors en
vrienden van het panorama zijn wegens de omstandigheden niet door gegaan.
PR/Communicatie
Wij zijn te vinden op Google Maps, Facebook, de sites van Tripadvisor, het
Museumtijdschrift, de VVV en andere toeristensites.
De winkel
In totaal is in de winkel € 2166 omgezet. Deze omzet is uiteraard veel minder
dan vorig jaar.

Projecten
Jo Dumon Tak heeft zijn laatste doek, zicht op Westkapelle, nu voltooid.
Educatie
Door de omstandigheden hebben we dit seizoen geen schoolklassen kunnen
ontvangen.
Exposities
Ondanks de Corona-ellende hebben de wisseltentoonstellingen wel positieve
reakties opgeleverd. Vooral de 2e (Sylvia Radius en Leo Groenleer) en de 3e
tentoonstelling (Ilse van Loo) vielen bij veel mensen in de smaak. Tijdens de
tweede tentoonstelling hebben we twee kunstenaars samengevoegd omdat het
voorgaande blok niet kon doorgaan. Een andere kunstenaar (Leen van
Dixhoorn) wilde liever wachten tot het komend jaar.
De geplande workshop van Leo Groenleer kon wegens Corona niet doorgaan.
Ilse van Loo was vaak zelf aanwezig. Ze was dan aan het werk en heeft veel
bezoekers gesproken. Ze heeft (daardoor) ook wat werk verkocht.
Voor volgend jaar hebben we al mogelijke exposanten gevonden; er is
belangstelling genoeg.
Plannen voor 2021
 Inpassen van het nieuwe panorama “Westkapelle” in de grote hal.
 Gezien de onvoorspelbaarheid over de afloop van de corona crisis is nog
niet duidelijk wanneer het Panorama weer geopend kan worden.
 Voor de verdere toekomst beraadt een werkgroep van vrijwiligers zich
tesamen met het bestuur over de te volgen strategie.

