
Jaarverslag 2014,  Nationaal Fietsmuseum Velorama  

2014 was een moeilijk jaar voor Velorama. Wij zagen ons genoodzaakt 2 zalen (Hoge Bi en de 

Nederlandse zaal) van het museum af te stoten. Onze expositieruimte verminderde hierdoor met ca. 

20%. Dit had tot gevolg dat wij onze permanente collectie kritisch moesten herzien en inkrimpen. 

Duplicaten en in onze ogen minder interessante modellen werden weer in depot geplaatst en 

verkocht. De beleving van de permanente collectie werd daardoor wel geïntensiveerd, hetgeen de 

collectie als totaal ten goede bleek te komen. De verbouwing en herschikking had tot gevolg dat 

minder aandacht kon worden besteed aan het organiseren van speciale tentoonstellingen en het 

meewerken aan externe exposities. Het bleef bij één extern evenement:  het uitlenen van materiaal 

voor een expositie rondom Dudok rond 1844 de Wit in Maarssen. Een wereldreiziger die te voet en 

per fiets door Europa en Nederlandsch Indië reisde. Dit resulteerde bovendien in een uitnodiging 

voor een lezing over Dudok de Wit en in het bijzonder over de hoge bi in het algemeen. Verder werd 

er medewerking verleend aan twee kleinere exposities in Duitsland. 

Intern besteedden wij veel aandacht aan het Gelders Museumweekend in oktober 2014, zoals 

gebruikelijk georganiseerd door “Gelders Erfgoed”.  Verder houden wij voorbereidingen voor het 

beschikbaar stellen van materiaal voor 2 belangrijke tentoonstellingen in 2015: de IJzeren Eeuw in 

het Amsterdam Museum en Nederlandse renners in de Tour de France in het Spoorwegmuseum in 

Utrecht. De herschikking van onze collectie en de aanpassing van het Adlib-bestand zal in de loop van 

2015 worden gemoderniseerd en afgerond. 

Door de bezuinigingen van de gemeente Nijmegen heeft Velorama afscheid moeten nemen van al 

het personeel en draait Velorama na 2014 100 % op vrijwilligers. Hierdoor hebben wij onze 

bibliotheek moeten sluiten en onze educatieve dienstverlening moeten staken. Ondanks de 

bezuinigingen heeft Velorama geen verandering in openingstijden doorgevoerd. Dankbaar is 

Velorama door sponsering van de “Koninklijke Gazelle” en van onze websitebouwer Elonisas uit 

Nijmegen welke voor ons deze website heeft gebouwd. 

In 2014 hebben zich geen bestuur wijzigingen voor gedaan.  

Wij mochten ruim 12.000 bezoekers verwelkomen. Ruim 1000 bezoekers maakten in groepen van ca. 

20 personen gebruik van de mogelijkheid tot een rondleiding. 

 

 


