
JAARVERSLAG 2OT7

Statutaire naam
De Stichting Maritiem Museum Zeeland is statutair gevestigd in Vlissingen en ingeschreven onder nummer
2204247I bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest/Nederland.

Doelstell¡ng
De Stichting Maritiem Museum Zeeland (MMZ) stelt zich ten doel om bíj een breed publiek de kennis van-
en belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van de maritieme geschiedenis en cultuur in het
algemeen en meer in het bijzonder in Zeeland, zoals de Zeeuwse geografie, scheepsbouw, scheepvaart, het
Loodswezen en Loodsdiensten, maritieme handel (Verenigde Oost-lndische Compagnie en West-lndische
Compagnie) en regionaal maritieme cultuuruitingen, te bevorderen.

Het MuZEEum wil haar potenties benutten en zich nadrukkelijk positioneren met een attractief en
onderscheidend aanbod.

Bestuur en directie
ln2Ot7 heeft een aantal bestuursleden afscheid genomen en heeft de stichting een nieuwe voorzitter
gekregen. Het bestuur is zeven keer bijeengekomen in 2Ot7 .

Afgetreden in 2077
dhr. dr. S. Knigge, voorzitter
dhr. C.J. Friesema, vicevoorzitter
dhr. mr. J.W. van Koeveringe, secretaris
dhr. C.E. van Reijmersdal, lid

Zitte n de be stuu rslede n 20 77
dhr. A.G. Nauta, nieuwe voorzitter (per 1 september)
mevr, drs. D.M. Veneklaas Slots, penningmeester
dhr. drs. A. Dellaert, lid

Nieuw benoemde bestuursleden 2017
Dhr. drs. mr. P. van Namen, secretaris
Mevr. H. van Meerkerk (per 14 november)
Dhr. drs. P. van Druenen, (per 12 september)

Overig
Mevr. drs. M. Ruiter, directeur Zeeuws Museum, adviseur
Dhr. ing. G.J.A.M. Adan, erevoorzitter

dhr. drs. O. Bakker, directeur

Samenvatting
Het muZEEum heeft een succesvol jaar achter de rug. Het aantal bezoekers steeg naar ruim 35.000 (incl,
Kazematten), een toename van bijna 20%ten opzíchte van 2016. Het bezoek aan de locatie Kazematten
groeide meer dan 30%. Ook het aandeeljongeren steeg aanzienlijk, mede door een aantal succesvolle
educatieprojecten.

Het muZEEum mocht in 2OI7 de ANWB titel 'Leukste Uitje van Zeeland' voeren. Ook kreeg het muZEEum
van de Museumvereniging een prijs voor de (relatief) meest verkochte Jaarkaarten.
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ln 2017 is het educatieprogramma met basisonderwijsscholen verder uitgebreid. ln 2OL7 is gestart met een
kunsteducatieprogramma met het Scheldemond college (voortgezet onderwijs). De programma's worden
uitgevoerd door het muZEEum (vrijwillige) educatieteam. Voor verdere uitbouw van het
educatieprogramma zal, mede afhankelijk van de financiering, uitbreiding van uren educatiemedewerker
nodig zijn.

De samenwerking met Zeeland Seaports met betrekking tot de havenrondvaarten is voortgezet. Het
muZEEum wist aanzienlijk meer mensen te trekken voor de havenrondvaarten.

Ook in 2017 werden er weer talrijke activiteiten georganiseerd, waaronder een succesvolle Michieldag met
ruim 500 bezoekers en het spookhuis in de Kazematten tijdens Halloween.

ln september dit jaar vierde het Zeeuws maritiem muZEEum met een zeer geslaagde receptie haar 15-jarig
jubileum in het huidige pand.

Afgelopen jaar werd ook de lang gewenste audiotour in gebruik genomen, mede mogelijk gemaakt door
een particuliere gift.

Voor De Kazematten werd een aantal nieuwe educatieve spellen voor kinderen gerealiseerd.

ln het muZEEum werd de entresol aangepast met een betere introductie van het muZEEum voor bezoekers
en werden de Pakhuizen meer geschikt gemaakt voor verhuur.

Exposities
ln 2O\7 bracht het muZEEum twee nieuwe exposities te weten de zomerexpositie 350 jø ar Tocht noar
Chatham en de foto-expositie De Schelde door de lens van Dert. Beide exposities zijn door pers en publiek
goed ontvangen en hebben extra bezoekers naar het muZEEum weten te trekken.
ln 2Ot7 is de expositie De Bezetting Verbeeld van Cees van der Burght gecontinueerd.

Beheer en behoud collectie
ln 2OL7 is in opdracht van de gemeente Vlissingen door de SCEZ een onderzoek uitgevoerd naar het
collectiebeheer in het muZEEum. Hoofdconclusies uit het rapport waren dat er achterstanden in registratie
van de collectie z'tjn en een gebrekkige depotvoorziening. Het rapport constateerde dat het muZEEum met
de huidige personele bezetting en reeds lang bestaande achterstanden, niet in staat is de achterstanden
weg te werken. ln overleg met Gemeente Vlissingen is een bedrag ter beschikking gesteld voor het inlopen
van achterstanden en verbetering depotruimtes.
Eind 2017 is de Rooswijk collectie in opdracht van het RCE opnieuw in kaart gebracht. Ruim 1.000 objecten
zijn zorgvuldig nagelopen, gefotografeerd en in het collectieregistratiesysteem ADLIB venr¡erkt.

Aanwinsten 2017
- uitbreiding collectie Cees van der Burght: 17 schilder'rjen en 8 beelden/ensembles;
- 3 borden , penning en plunjezak Stoombootmaatschappij Zeeland (SMZ);
- 2 afdrukken lakzegels De Ruyter;
- schilderij van Piet Mos;
- portret Jean Baptíste de Groof

Bruiklenen
Het Zeeuws mar¡tiem muZEEum kreeg in 2OI7 in bruikleen voor de expositie '350 jaar Tocht naar Chatham
reproducties van Hans de Quellery en objecten van Hans Dert (fotografie) en Arthur Scheijde voor de
expositie 'De schelde door de lens van DERT'. ln 2Ot7 verwierf het muZEEum een langdurige bruikleen
voor het scheepsmodel 'De Walcheren'.
ln bruikleen werden de volgende kunstwerken/objecten gegeven:
- twee schilderijen Antoine Mes aan Museum Veere;
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- twee modellen Han Reijnhout aan Oosterscheldemuseum;
- vier scheepsmodellen en luizenkammen aan Nationaal Archief Den Haag;
- penning aan Scheepvaartmuseum A'dam.

Samenwerkingsverbanden in 2017
Op gebied van tentoonstellingen en activiteiten werd actief samengewerkt met organisaties als het
Rijksmuseum, Scheepvaartmuseum, Zeeuws Archiel het Zeeuws Museum, gemeentearchief Vlissingen,
Zeeland Seaports, Cultuurwerf, SCEZ, Kunst Educatie Walcheren, Zeeuwse Ankers, Zeeuwse Museum
Vereniging en VW. Uiteenlopende activiteiten, voor verschillende doelgroepen werden gedurende het jaar
in samenwerkingsvormen tot stand gebracht.

Met dank aan de sponsoren
Op gebied van projecten en activiteiten heeft het muZEEum steun gekregen van o.a. Zeeland Seaports,
Maritieme Activiteiten de Ruyter, Vereniging Vrienden van het museum en gemeentearchief en
verschíllende regionale en lokale fondsen, waaronder Familiefonds Hurgronje en Stichting van de Sande

Personeel
Aantal medewerkers muZEEum op 3l december 2017: 83.
- 7 vaste krachten, 5,1 fte.
- 12 rondleiders
- 5 kindergidsen
- 44 vrijwilligers voor diverse werkzaamheden voor en achter de schermen: van sleutelhouder tot
co I lectievrijwi I liger.
- 15 Kazemattenteam

Financiën
ln november 2Ot4 is er door Gemeente Vlissingen besloten dat er structureel 50% bezuinigd moet worden
op de gemeentelijke kosten ten aanzien van het muZEEum. Dit heeft geresulteerd in een voorgenomen
bezuiniging op de structurele subsidie van in totaal € 273.161.. Deze bezuiniging wordt trapsgewijs in vier
jaar tijd uitgevoerd, waarbij zowel in 2016 als in 2Ot7 de subsidie verminderd is met € 53.290,-. Tevens
heeft er in 2Ot7 een negatieve indexering op de subsidie plaatsgevonden van in totaal afgerond € 3.200,-.
De bezuinigíngen zijn deels opgevangen met de hogere inkomsten uit entreegelden vanwege de stijging
van het aantal betalende bezoekers ten opzichte van voorgaande jaren. Ook zijn er meeropbrengsten ten
opzichte van de begroting uit de verhuur van ruimten in het muZEEum. Exposities en evenementen zijn
bekostigd uit subsidie- en sponsorgelden. Het is niet mogelijk gebleken om de volledige bezuiniging op te
vangen met extra opbrengsten en een mindering van de kosten.

Het resultaat voorafgaand aan de onttrekking van diverse bestemmingsreserves is € 33.694 negatief. De
hoogte van de algemene reserve per 31 december 2OL7 is€74.8t8,- negatief. Er zijn onttrekkingen gedaan
uit de volgende bestemmingsreserves: Kazematten, Oranjemolen, Audiotour, Zeedag en Knelpunten. Voor
2018 zijn opnieuw uitgaven gepland waarvoor onttrekkingen aan de diverse reserves voorzien z'ljn.

De toekomst
ln het jaar 2Ot7 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het Strategisch Plan 2077-2021. De
boodschap van de visie, is investeren in vernieuwing van de presentaties, ons meer te richten op educatie
en de aantrekkelijkheid van het muZEEum voor met name families te vergroten. Het muZEEum wil
ondernemender en meer zichtbaar zijn. Onderdeel van de visie is om minder kleine exposities te
presenteren en exposities een langere looptijd te geven. Op termijn wil het muZEEum haar vaste
presentatie vernieuwen om beter aan te sluiten bíj de veranderende wenscn van hct publick.

Op 14 maart 2018 is er overeenstemming bereikt tussen Gemeente Vlissingen en het muZEEum over de
taken en de daarbij behorende financiële bijdrage. Deze overeenstemming zal verder vastgelegd worden in
een overeenkomst. Dit betekent dat de oorspronkelijk voor 2019 geplande bezuiniging zal komen te
vervallen. Ook voor 2018 geldt een kleine aanpassing in positieve zin. De toekomst van het muZEEum is
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niet meer kritiek. Toch zullen er nog diverse maatregelen genomen dienen te worden om de
meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

Wij danken allen die hebben bijgedragen tot het in stand houden van ons attractieve MuZEEum

A.G.Nauta, Voorzitter

Dhr. drs. O. Bakker, directeur mw. drs. D.M. Veneklaas Slots, penningmeester

dhr. A. G. Nauta, voorzitter dhr. drs. mr. P. van Namen, secretaris

Dhr. drs. P. van Druenen, vice voorzitter dhr. drs. A. Dellaert, lid

mevr. H. van Meerkerk, lid
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