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Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 

Voorwoord door de voorzitter Cees Hazenberg 

 

Hierbij biedt het bestuur van het Museum Kennemerland u het jaarverslag over 2013 aan. Ook uit dit 

verslag blijkt weer dat het Museum Kennemerland bruist van allerlei activiteiten. Allereerst bleek de 

unieke tentoonstelling over het werk en leven van de Beverwijkse schilder Jan van der Schoor een schot 

in de roos. Deze tentoonstelling was zo’n overweldigend succes, dat de tentoonstelling verlengd werd. Dit 

succes was mede te danken aan de bereidheid van het gemeentebestuur, om de voormalige ruimte van 

de kunstuitleen in Huize Westerhout aan het museum ten behoeve van deze tentoonstelling om niet ter 

beschikking te stellen. Chapeau. Dat geldt overigens ook voor onze vrijwilligers die door hun inzet een 

essentiële bijdrage hebben geleverd aan het succes van de tentoonstelling. 

Memorabel is ook de explosieve groei van het aantal mensen dat ons bezoekt via de digitale weg. Onze 

website is inmiddels helemaal vernieuwd dankzij onze webcoördinator, die dat in samenwerking met de 

externe deskundige Kees Koopman heeft gerealiseerd. Bezoekt u eens onze website 

www.museumkennemerland.nl. 

Wat de knelpunten met betrekking tot onze huisvesting betreft, liggen er mogelijkheden in verband met 

het eind 2013 vrijgekomen SAB gebouw, dat achter ons museum staat. Door de combinatie van beide 

accommodaties zullen wij nog beter in staat zijn de maatschappelijke functie van ons museum inhoud te 

geven. Daarnaast zal het na een jarenlange scheiding weer mogelijk zijn om tot een gezamenlijke 

huisvesting te komen van het Historisch Genootschap Midden- Kennemerland en ons museum. Hierdoor 

zal de samenwerking tussen de beide organisaties worden geïntensiveerd en kan er een historisch 

informatiepunt worden ingericht. Beide organisaties zien hier naar uit. 

Het is de bedoeling om de nieuwe ruimte een multifunctioneel karakter te geven. Op welke wijze aan het 

multifunctionele gebruik inhoud moet worden gegeven, moet nog worden uitgezocht. In ieder geval 

denken wij aan wijkgerichte activiteiten, bijeenkomsten met de historische verenigingen en andere 

culturele organisaties. Besluitvorming verwachten wij in het najaar van 2014. 

De samenwerking met de historische verenigingen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen verloopt 

gestaag en begint geleidelijk aan vruchten af te werpen. Samenwerking blijft voor de komende jaren ons 

parool. Alleen op die manier kun je als culturele organisatie goed blijven functioneren. Waarbij verder 

gekeken moet worden dan de IJmond. 

Wij prijzen ons gelukkig met de inzet van meer dan 40 vrijwilligers die al onze activiteiten mogelijk maken. 

Zonder hun inzet kan het museum niet bestaan. Zij zijn ons menselijk kapitaal. Daarnaast is ook de 

financiële steun van de gemeente, de donateurs, de sponsoren en last but not least de jaarlijkse bijdrage 

van onze hoofdsponsor Pré Wonen onontbeerlijk voor ons bestaan. 

Wat de financiële situatie betreft blijft waakzaamheid geboden. Weliswaar wordt onze jaarlijkse subsidie 

gehandhaafd, maar er is geen sprake van een indexering van de subsidie waardoor de jaarlijkse stijging 

van de kosten ( waaronder de huur ) door onszelf opgevangen moeten worden, hetgeen niet altijd even 

gemakkelijk is. Huur van het SAB gebouw is dan ook alleen verantwoord als de gemeente bereid is ons 

in de huurprijs tegemoet te komen. Ook zal de accommodatie in de IJsselstraat moeten worden 

afgestoten. 

Gelet op het grote aantal activiteiten en de fantastische inzet van onze vrijwilligers, waardoor weer veel is 

bereikt in 2013 is het met gepaste trots dat ik u namens het bestuur dit jaarverslag mag aanbieden. 

Beverwijk, mei 2014, Cees Hazenberg 

file:///C:/Users/Marga/Documents/B%20Museum%20Kennemerland/Jaarverslag/Jaarverslagen/2013/www.museumkennemerland.nl
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Bestuurswijzigingen 

 

Vanaf medio 2013 was het bestuur weer compleet. 

Na het aftreden van de heer Libbe van Dijk, de penningmeester, volgde de heer  

Cees Raaijmakers hem op in die functie. 

Mevrouw Anne Beekman heeft per 1 juni 2013 de portefeuille Marketing en PR in haar beheer nadat 

Irene Pasveer deze had neergelegd. 

 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2013 

 

Voorzitter  De heer mr. C.B.P. Hazenberg 

Penningmeester vanaf 1 mei De heer drs. C. Raaijmakers 

Lid (juridische zaken) De heer mr. E.F. van Bolhuis 

Lid (huisvesting)   Vacant 

Lid (educatie) Mevrouw H.F.E. de Wildt-van Overmeeren 

Secretaris en vrijwilligerscoördinator Mevrouw C.T.J. van Santen 

Marketing en PR vanaf 1 juni Mevrouw drs. A. Beekman 

 

 

Werkers en Werkgroepen 

 

- Archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk 

- Audiovisuele werkgroep 

- Bibliothecaris 

- Conservator 

- Educatie werkgroep 

- Fotowerkgroep 

- Gastvrouwen en gastheren 

- Huismeester 

- Museumregistratie 

- Notulist(e) 

- Marketing en PR  

- Redactie/druktechniek 

- Registratiegroep 

- Rondleiders 

- Systeembeheerder 

- Vormgever 

- Websitebeheerder 

- Werkgroep Onderhoud 

- Werkgroep Tentoonstellingen
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Huisvesting  

 

Het is noodzakelijk de huisvesting te verbeteren. 

De besturen van Museum Kennemerland en Historisch Genootschap Midden-Kennemerland zijn nog 

immer enthousiast over de mogelijkheid om gezamenlijk de uitbouw achter het museum (het 

voormalig SAB-gebouw) te kunnen betrekken. Een aantal van de vrijwilligersactiviteiten van het 

museum en de wekelijkse inloop van het genootschap zouden er prima in kunnen worden 

ondergebracht waarmee deze activiteiten elkaar veel meer kunnen gaan versterken. 

Het overleg met de gemeente Beverwijk heeft tot op heden echter niet kunnen leiden tot een huursom 

die voor de gemeente acceptabel en voor onze organisaties nog op te brengen is. Een oplossing zal 

nu gezocht gaan worden in een aanpassing van de subsidie door de gemeente Beverwijk.  

 

Gebouw aan de IJsselstraat voor archeologiedoeleinden:  

helaas zijn er in september vernielingen aan het gebouw geweest. 

 

Tentoonstellingen 

 

De werkgroep tentoonstellingen bestond dit verslagjaar uit:  

Hans Eijking, Roel van Gulik, Gerard Hagen, Theo Vessies en drs. Jan de Wildt 

 

Het Museum Kennemerland heeft in de loop der jaren een uitgebreid 

fotoarchief opgebouwd. Daarmee wat meer naar buiten te treden, was 

de doelstelling van de tentoonstelling:  

“Onbekend Gezicht – het fotografisch geheugen van Museum 

Kennemerland”. (12-01-2013 tot 15-09-2013). 

Op 12 januari werd deze expositie geopend door de “nestor” van de 

fotowerkgroep Hans Claus.  

Het was een interactieve tentoonstelling: aan de 

bezoekers werden foto’s getoond, waarvan niet alle 

gegevens bekend waren. Bij de meeste foto’s waren 

vragen aan de bezoekers geformuleerd. Reacties konden worden vastgelegd in een 

logboek. Van die mogelijkheid werd royaal gebruik gemaakt. Beschrijvingen in het 

fotoarchief konden zo met behulp van bezoekers worden aangevuld. 

Een bijzonder element in de tentoonstelling vormde de fotografische geschiedenis 

van de familie Koster, waarvoor Jojanneke Goossens en Gerard Hoogeland de research hebben 

verricht.  

In een van de ruimten was een “bioscoop” ingericht met historisch filmmateriaal.  

Tijdens de tentoonstelling publiceerde Nieuwsblad “De Kennemer” tweewekelijks een rubriek met een 

onbekende foto en konden lezers reageren via e-mail en telefoon. Ook daarbij werd een groot aantal 

reacties verzameld.   

Daarmee werd ook verdere bekendheid gegeven aan de beeldbank van het museum waarop 

inmiddels ongeveer tienduizend foto’s zijn afgebeeld. 



 

Westerhoutplein 1- 1943 AA BEVERWIJK - T: 0251-214507 - E: mk@museumkennemerland.nl  

W: www.museumkennemerland.nl - Kamer van Koophandel 41222240 - BTW nr 8045.34.9130.01.8400 

7 

Met “Onbekend Gezicht on Tour” is de werkgroep 5 maal naar buiten getreden met presentaties in de 

Bibliotheek IJmond Noord, de woonzorgcentra Lommerlust en Huis ter Wijck, het paviljoen 

Westerhout en bij het Historisch Genootschap Midden Kennemerland. Deze presentaties mochten 

zich verheugen in een grote belangstelling.   

Tijdens het Museumweekend werd er in het museum een fotospeurtocht uitgezet waarin de lokale 

kennis van de bezoekers werd getest. De winnaar hiervan staat vermeld op de website: 

www.museumkennemrland.nl. 

 

Al enige tijd bestond het idee om een tentoonstelling te wijden aan de bekende Beverwijkse tekenaar 

en schilder Jan van der Schoor die in september 2008 plotseling overleed. 

Een oproep in de krant om werken van hem in bruikleen te verwerven, 

leidde tot een golf van enthousiaste reacties. Meer dan 8o bruikleengevers 

leverden ongeveer 200 werken in.  

Dat stelde de werkgroep voor een probleem: de ruimte voor de 

wisseltentoonstellingen in het museum was veel te klein om het veelzijdige 

oeuvre van Van der Schoor te kunnen tonen. Overleg met de gemeente 

Beverwijk bood uitkomst: voor deze bijzonder gelegenheid kon tijdelijk ook  

beschikt worden over de expositieruimte van de voormalige kunstuitleen in Huize Westerhout.  

Voor het ontwerp en de uitvoering van deze grote tentoonstelling kreeg de werkgroep de hulp van  

Stefanie Al die het veelzijdige werk in een fraai en overzichtelijk concept wist te vatten. 

Veel medewerking werd verkregen van 

de familie Van der Schoor die unieke 

documenten en werken uit het 

familiearchief ter beschikking stelde. 

Eduard de Vilder, een van Jans beste 

vrienden, werkte mee en bracht 

bijzondere voorwerpen in. Zo kon een 

“reconstructie” van het atelier van  

Van der Schoor worden gemaakt. 

Een prachtige, veelzijdige 

overzichtstentoonstelling (27-10-’13 tot 

31-03-’14) van werk uit particulier bezit 

verdeeld over twee locaties was het 

resultaat.  

Op 25 oktober ontvingen we de 

bruikleengevers en op 26 oktober werd de tentoonstelling officieel geopend door de voorzitter van de 

“Stichting Jan”, mevrouw Puck Witte. 

Van het begin af aan was er grote publieke belangstelling. Een reeks artikelen in Dagblad 

Kennemerland over verschillende aspecten van het werk van Jan van der Schoor vormde daarvoor 

een belangrijke stimulans. 

Gert Jan Maas van de Kennemer Lichtdruk nam het initiatief voor het uitbrengen van een catalogus. 

Jan Butter en Annemarie Jansen werkten de eerder genoemde artikelen uit Dagblad Kennemerland 

uit en vatten ze in een boekje: “Tot Dan!  - Herinneringen aan Jan van der Schoor”.  

Er werden speciale rondleidingen georganiseerd begeleid door de kunstenaar Piet Vos.  
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Op het moment dat we dit jaarverslag schrijven, kunnen we vaststellen dat de tentoonstelling van het 

werk van Jan van der Schoor de best bezochte tentoonstelling ooit van Museum Kennemerland is 

geweest.  

Een enorme klus is daarmee geklaard, want de situering op twee locaties betekende ook dat een 

dubbele bezetting met gastheren en gastvrouwen nodig was.  

 

Tijdens de lopende tentoonstelling werd er gewerkt aan de voorbereiding van de volgende 

tentoonstellingen in 2014: Herdenkingstentoonstelling van de Razzia 1944 en de tentoonstelling over 

de geschiedenis van de Wijkermeerpolder. 

 

 

Collectieplan / Herinrichting museum / Collectie 

 

Jannie Polak 

 

Dit jaar werd het collectieplan 2012-2016 afgerond en gepresenteerd. In dit plan worden de 

collectieomvang en de verschillende deelcollecties van het museum beschreven. De doelstellingen 

van museum Kennemerland ten aanzien van het gebruik van de collectie behoud / beheer, 

collectievorming (verzamelen en ontzamelen) en registratie en documentatie worden in dit plan 

uitvoerig toegelicht. 

 

Herinrichting vaste opstelling begane grond 

Het schoonmaken en de herinrichting van de vaste opstelling is dit jaar voortgezet. In de grote zaal op 

de begane grond is de entree veranderd. De wand is behangen en een spiegel en twee kandelaars 

zijn op de wand aangebracht. Ervoor is een ladekast geplaatst zodat de indruk gewekt wordt van een 

entree in een woonhuis uit de 18e eeuw. 

In de hoek van de zaal is er een keuken (18e eeuw) gecreëerd. De keuken is ingericht met een 

aanrecht, pomp, glazenkast en een broodkast. Aan de wand hangt een miniatuurkeukentje met 

voorwerpen die ook in de ‘grote’ keuken zijn geplaatst. In de glazenkast staan gebruiksvoorwerpen en 

objecten opgesteld. 

 

Informatieve teksten bij de presentatie zijn in voorbereiding. 

 

Vaste opstelling bovenverdieping 

Het depot van museale voorwerpen is schoongemaakt en opnieuw ingericht. 

De grote vitrine met de Kinheimtapijten is schoongemaakt. Een deel van de objecten is naar het 

restauratieatelier Icat geweest om motvraat te verwijderen en te worden schoongemaakt. 

 

Ontzamelen 

In het kader van het ontzamelen van de collectie zijn twee objecten aan de rechtmatige eigenaar 

geretourneerd. Het betreft een timmermanskist, een particuliere schenking, en een kaaspers, een 

langdurig bruikleen van het Openlucht museum te Arnhem. 

In dit zelfde kader heeft Museum Kennemerland een gortlade aan het Openlucht museum Arnhem 

geschonken. 
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Collectie en aanwinsten 

 In 2013 heeft het museum diverse schenkingen ontvangen en enkele aankopen gedaan. 

 

Schenkingen 

Veel particulieren hebben ook dit jaar het museum waardevolle of interessante objecten geschonken 

(zie bijlage 2). 

Vaak was een tentoonstelling de aanleiding relevante objecten te schenken. 

De objectnummers verwijzen naar de uitgebreide beschrijving in het registratiesysteem van het 

museum. 

 

Bibliotheekcollectie  

 

Cees Vroonhof 

 

De collectie van het museum bestaat uit museale werken van meer dan 100 jaar oud, oude werken 

van voor 1950 en actuele werken. Behalve boeken zijn er ook vele dossiers, tijdschriften, brochures, 

digitale media en kranten.  

Op dit moment zijn er ruim 2.600 titels ingeschreven. Er wachten nog vele titels om ingeschreven en 

beschreven te worden. De schatting is dat er ruim 3.000 titels in het bezit zijn. 

Om titels toegankelijk te maken beschikt het museum over een internetsite. Er kan rechtstreeks via 

een zoekmachine op internet worden gezocht. In 2013 waren er 1.591 digitale bezoekers die 7.289 

items bekeken. In 2012 waren dit 1.011 bezoekers die 1.908 items bekeken.  

Er zijn drie fysieke bezoeken volgens afspraak aan de bibliotheek genoteerd. Hierbij werden volgens 

opgaaf van titels, publicaties bestudeerd / gefotografeerd / gekopieerd. 

De toegankelijkheid van de collectie beperkt zich veelal tot titel, auteur en trefwoord in het digitale 

systeem. Er is een begin gemaakt met het meer inhoudelijk annoteren van titels. Aangezien ook op 

woorden binnen de annotatie kan worden gezocht geeft dit een grotere trefkans. Ook wordt er op dit 

moment alle tijdschriften en circulaires geïnventariseerd en beschreven. Aangezien er geen thesaurus 

aanwezig is van trefwoorden en soorten media, zijn er vele verschillen ontstaan. Er wordt gewerkt aan 

het verkrijgen van meer eenvormigheid. 

De bibliotheekcollectie van het museum is helaas bij de meeste inwoners nog onbekend. Gezien de 

doelstelling van “Huis van Geschiedenis” moet hieraan iets worden gedaan. In het collectieplan is 

contact met de openbare bibliotheek genoemd als mogelijkheid om de collectie onder een breder 

publiek bekend te maken.  

Inmiddels is er contact met de openbare bibliotheek gelegd en zijn er enkele afspraken gemaakt. 

Museum Kennemerland heeft als eerste organisatie buiten de openbare bibliotheekbranche met het 

desbetreffende automatiseringssysteem een verzoek ingediend de collectie digitaal onder te brengen 

(dit naast het behoud van de eigen site) bij de collectie van de openbare bibliotheek. Ons verzoek is 

als pilot aangemerkt. Kosten kunnen daarom beperkt blijven.  

Na digitale samenvoeging zal er bij een zoekactie in de catalogus van de openbare bibliotheek naar 

publicaties aangaande Kennemerland, naar verwachting, hoofdzakelijk de museumcollectie worden 

getoond (de bibliotheek bezit slechts een hele kleine collectie). 

Een betere, ruimere huisvesting van de bibliotheek van het museum is daarom absoluut noodzakelijk. 
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Fotowerkgroep en IT-systeembeheer 

 

Gerard Hoogeland 

 

Groepsleden per 31 december 2013 

Gerard Hoogeland, Hans Claus, Joost Out, Fanny Tjong, Nico van Breemen, Jan Kamps 

 

ICS systeembeheerders  

Gerard Hoogeland, Jan Kamps  

 

Taakgebieden 

De taken van zowel de fotowerkgroep als het ICT- beheer zijn in het vorige jaarverslag (2012) 

uitvoerig omschreven en niet gewijzigd. Zie aldaar. 

 

ICT en presentatieapparatuur 

In 2013 hebben de ICT beheerders de ICT- en presentatieapparatuur opgenomen in een Excel sheet. 

Hierin wordt o.m. aangegeven: aanschafdatum, aanschafprijs, verstreken levensduur en benodigde 

inhoud van het afschrijvingsfonds. Verder is hierin een meerjarenplanning opgenomen. In het voorjaar 

van 2014 zal er een drietal Pc’s en een laptop vervangen moeten worden. Dit vanwege het verstrijken 

van de geschatte levensduur en de stopzetting van de ondersteuning voor Windows XP door 

Microsoft. Het bestuur heeft de meerjarenplanning reeds ontvangen en in principe is de daarbij 

behorende begroting goedgekeurd. 

 

Totaal geregistreerde items met het ZCBS systeem 

Beeldbank: 6.124 waarvan 5.947 online 

Objecten:  4.241 waarvan 4.192 online 

Bibliotheek: 2.609 waarvan 2.595 online 

 

Online bezoekers 

Het gaat hier om zuivere publieke views. Robotten en inloggerechtigden zijn uitgesloten. 

 

Jaartotalen online beeldbank 

(2e kolom: aantal bezoekers per jaar, uitgaande de maandgegevens)  

(3e kolom: aantal 'losse' pagina's per jaar) 

Jaar Bezoekers Bekeken foto’s 

2010 12 58 

2011 611 4.274 

2012 1.877 26.560 

2013 5.315 182.815 
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Jaartotalen online objectenbank  

(2e kolom: aantal bezoekers per jaar, uitgaande de maandgegevens)  

(3e kolom: aantal 'losse' pagina's per jaar) 

Jaar Bezoekers Bekeken objecten 

2010 43 59 

2011 575 2.119 

2012 7.215 27.964 

2013 8.329 24.574 

 

 

Jaartotalen online bibliotheek   

(2e kolom: aantal bezoekers per jaar, uitgaande de maandgegevens)  

(3e kolom: aantal 'losse' pagina's per jaar) 

Jaar Bezoekers Bekeken publicaties 

2010 23 0 

2011 427 439 

2012 1.011 1.908 

2013 1.596 7.296 

 

 

Slideshows 

In 2013 is het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) voorzien van de mogelijkheid online diashows 

te presenteren. Hierbij kunnen selecties uit opgeslagen records in de gewenste volgorde aan het 

publiek getoond worden. Elke dia kan van bijbehorende tekst voorzien worden zodat een compleet 

verhaal van een gekozen thema verteld kan worden. 

Dit kan de presentatie van thema’s binnen de collectie van het museum sterk verlevendigen. 

Het maken van de shows en bijpassende teksten vergt wel tijd en ook kennis. Hier is ondersteuning 

gewenst. Mogelijk dat het HGMK bijdragen wil leveren.  

 

Werkzaamheden fotowerkgroep 

Vrijwel alle foto’s en prentbriefkaarten zijn nu geregistreerd in ZCBS. 

Er is nog veel werk te verrichten op het gebied van betere beschrijvingen, slechte scans van vroeger 

vervangen en documenterende bijlagen toevoegen. 

Tevens is er nog een flinke voorraad negatieven en dia’s te verwerken. 

Met name de collectie Honing met naar schatting 200.000 negatieven. 

 

Probleempunten 

Groot gebrek aan verantwoorde opslagruimte en werkruimte. 

Kantoormeubelen (vooral de stoelen) zijn slecht. 
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Werkgroep objectenregistratie 

 

Evert Jansen en Henk Stoker 

 

Met de registratie van de aanwinsten beschreven in bijlage 2 bereikte de totale collectie een aantal 

van 4.241 objecten in 2013. 

De laatste registratie van dit jaar betrof het getuigschrift van Willemina Harmeijer, getuigende dat zij in 

1917 met "zeer gunstigen uitslag" het openbaar lager onderwijs in Beverwijk heeft doorlopen aan de 

Meester van Lingen - school. 

Bijna een dozijn werkers heeft sinds meer dan 10 jaren de museumobjecten, waarvan de meeste al 

eerder waren geregistreerd, ontsloten, beschreven en ingevoerd in de gegevensbank 'Objecten'. 

Hier zijn ze via het internet door de medewerkers en het publiek te zien.  

Registraties die in haast gebeurd zijn ter verkrijging van het Museumcertificaat, behoeven enige 

aanpassing waaraan ook dit jaar aandacht gegeven is. 

Het jaar 2013 was ook het 23ste jaar waarin de beschikbare ruimte onveranderd bleef. Het 

ruimtegebrek nam echter weer toe. Hopelijk zal deze fysische benauwdheid geen psychologische 

gevolgen krijgen! 

 

 

Website 

 

Marga Klous, webmaster Museum Kennemerland (www.museumkennemerland.nl) 

 

Museum Kennemerland had al ruim voor 2009 een eigen website. 

Bovengetekende nam in februari 2009 de website over en breidde deze steeds verder uit naar gelang 

de actualiteiten van het museum. 

De website was ontworpen met het hulpprogramma FrontPage. Ook voor het beheer, toevoegen, 

verplaatsen van bestanden, hyperlinks toevoegen etc. werd dit programma gebruikt. 

De website kon daardoor het beste alleen vanaf de lokale pc waarop het programma was 

geïnstalleerd, worden bewerkt. Ingeval van calamiteiten was er de back-up die er regelmatig gemaakt 

werd. 

Omdat FrontPage niet meer ondersteund werd en er behoefte was aan meer eigentijdse 

mogelijkheden van de website, waren de systeembeheerder Gerard Hoogeland en bovengetekende al 

ruim voor 2013 aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden hiervoor.  

Er moest een nieuwe website gebouwd worden en gebruik gemaakt worden van een toegankelijker 

hulpprogramma.  

Begin 2013 vonden we Kees Koopman die ruim 20 jaar websites bouwt en onderhoudt, bereid om dit 

voor het museum te gaan doen. 

Kees kwam met een voorstel waarover we meteen enthousiast waren. Het server georiënteerde 

Wordpress waarbij ingelogd kan worden vanuit elke gangbare pc met internet verbinding, werd 

gebruikt. 

Bovengetekende was verantwoordelijk voor de vormgeving, de menu's, de inhoud daarvan etc.   
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Kees nam alle data over van de oude website en bleef geduldig van alles aanpassen totdat het 

resultaat van de huidige website bereikt was en bovengetekende het systeem onder de knie had.  

Eind december 2013 was het zover, de nieuwe website voor het museum werd gelanceerd. 

Het is een toegankelijke en fraaie website geworden waar we weer jaren mee vooruit kunnen. 

Voor technische vragen en ondersteuning kunnen we een beroep blijven doen op Kees. 

Voor het vele werk dat Kees verzet heeft, willen we Kees heel hartelijk bedanken. 

 

 

Educatie 

 

Jacob Brakenhoff, Marcia de Bruijn, Gerard Hagen, Aad Kok en Miep de Wildt-van Overmeeren 

 

Veranderingen in de werkgroep 

In april moest Michon Hesselink zich door privéomstandigheden afmelden voor het werk in de 

educatie. Marcia de Bruijn was na haar stageperiode bij Museum Kennemerland actief gebleven als 

begeleidster en haar contacten met de Stichting Welschap waren ook dit jaar weer succesvol.  

Jacob Brakenhoff raakte door het geven van rondleidingen ook meer betrokken bij de werkgroep. 

Gerard Hagen heeft zich beperkt tot assistentie bij rondleidingen en Aad Kok bleef onze deskundige 

waar het gaat om informatie over de vele oude objecten in onze collectie. Miep de Wildt is bestuurslid 

namens de werkgroep en onderhoudt de verschillende externe contacten . 

Uitbreiding van de werkgroep met een of meer rondleiders en van iemand die lesprogramma’s met 

bijbehorende audiovisuele ondersteuning ontwikkelt, blijft nog altijd zeer welkom. 

 

Onderwijs 

Reorganisatie en bezuinigingen hebben er voor gezorgd dat de Rondjes Cultuur voor klas 3 van de 

middelbare scholen zijn stopgezet. Dit betekent dat we op ruim 200 leerlingen uit het voortgezet 

onderwijs niet meer tot onze vaste bezoekersgroep mogen rekenen. 

Van de basisscholen werd er ook geen enkele aanmelding voor een bezoek ontvangen. Op diverse 

mailings met ons aanbod kwam geen respons.  

 

Ook al is het tarief niet hoog: € 25,-- voor een rondleiding en € 1,50 voor een lesbrief, bleek toch bij 

een steekproef, dat men verwacht dat alles kosteloos is. In een overleg met de gemeente Beverwijk 

werd ons duidelijk dat de overheid een bedrag per kind subsidieert voor culturele activiteiten maar dat 

de keuze van de scholen meestal valt op activiteiten die in school gegeven kunnen worden; dit om 

vervoersproblemen te voorkomen. 

Aan het eind van 2013 meldde zich nog een school die het project over het leven in de 18
e
 eeuw wilde 

doen. Hoewel er al een afronding had plaatsgevonden bij de organisatoren van dit project voor zes 

basisscholen, werd er een overleg gestart om het museumbezoek van twee groepen 7 van 

basisschool  De Sterrekijker te regelen. Marcia paste de oorspronkelijke lesbrieven aan omdat de 

vaste opstelling in de benedenverdieping in 2013 een facelift had ondergaan. Op de school werden de 

voorbereidingen voor het project dat een maand zou duren, gestart. Uiteindelijk bleek 2013 niet meer 

haalbaar voor de Sterrekijker en zou het begin 2014 worden eer de bezoeken aan het museum plaats 

konden gaan vinden.   
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De samenwerking met kinderopvang van de Stichting Welschap was mede door de inzet van  

Marcia de Bruijn wel een succes. In januari deed zij met tachtig kinderen een project over 950 jaar 

Heemskerk in samenwerking met de werkgroep Archeologie. Het vond plaats op locatie. Als afsluiting 

van dit project, in het kader van de viering van 950 jaar Heemskerk, waren er op 18, 19 en 21 februari 

bezoekjes van de kinderopvang in o.a. de Broekpolder en werd de winnaar bekend gemaakt van het 

stopmotionfilmpje over de acte van Echternach. Het filmpje werd vertoond in het museum en op You 

Tube geplaatst. Het project heeft vanuit de pers aandacht gekregen van de plaatselijke radio, 

televisie, het Noord-Hollands Dagblad en is genoemd in het journaal van RTVNH. 

In oktober was er nog een bezoekje van een scoutinggroep met een verstandelijke beperking.  

De leden hadden aan de hand van een speurtocht een leuke middag in het museum. 

 

Rondleidingen voor groepen en externe activiteiten 

De familie- / en vriendenuitjes zijn nog steeds een belangrijke pijler in onze bezoekersaantallen.  

Jacob en Aad zijn dan vrijwel altijd van de partij om de geschiedenis van deze streek op een boeiende 

manier te schetsen. Onderstaand vermelden we een paar familie-uitjes. 

De familie Koster die veel interessant materiaal aanleverde voor de tentoonstelling 'Onbekend 

Gezicht' werd ontvangen.  

De familie Polvliet  kreeg op hun verzoek een rondleiding van conservator drs. Jannie Polak langs de 

collectie Kinheim Tapijten. De voorouders van de familie Polvliet waren de grondleggers van de 

Kinheim Tapijtknoperij die tot de jaren zeventig van de vorige eeuw aan de Zeestraat was gevestigd. 

De familie doneerde weer enkele objecten aan het museum.  

In december kwam de familie Van der Schoor langs voor een speciale rondleiding langs de 

tentoonstelling over Jan van der Schoor. De familieleden troffen daar ook veel objecten aan die door 

de familie tijdelijk werden afgestaan ten behoeve van deze succesvolle tentoonstelling.  

 

Diverse presentaties buiten het museum werden er gegeven, waarover meer vermeld in het hoofdstuk 

tentoonstellingen. 

 

Op 10 mei was er de fietstocht het 'Rondje IJmond'. Museum Kennemerland was een van de 

startplaatsen voor het rondje door onze boeiende streek; 226 mensen deden toen het museum aan.  

Op 22 april 2013 was er een overleg tussen de beleidsambtenaar van de gemeente Beverwijk, 

vertegenwoordigers van Museum Kennemerland en van de Bibliotheek IJmond Noord. Doel: de 

samenwerking versterken en gezamenlijke activiteiten ontplooien op het gebied van informatie over 

erfgoed. Hieruit volgde er een aantal lezingen in de bieb aan het Kerkplein en is er een goed contact 

over het beheer van onze bibliotheekcollectie op gang gekomen. 

 

Van het educatienetwerk Provincie Noord-Holland  is in het verslagjaar niets meer vernomen.  

Wel ontvangen we regelmatig informatie via het blad Prikkels.  
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Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk 

 

Roel van Gulik, voorzitter, met bijdragen van Jaap Hendrikse, Richard Schellevis en Ria Vet. 

 

Graven en waarnemen 

In Wijk aan Zee werden de graafwerkzaamheden voor de herinrichting van het parkeerterrein en de 

aanleg van een hemelwaterriool in de Gasthuisstraat gevolgd. Zichtbaar waren de uitbraaksleuven 

van bebouwing hier uit de 17
de

 eeuw. Ook veel scherven van aardewerk uit deze periode kwamen 

tevoorschijn evenals veel slachtafval (botten) en visafval.  

Een bijzondere vondst is een stuk van een tegel met ronde rand, met enkele gotische letters. 

Vermoedelijk is het een deel van een tegelkachel geweest. 

Op het strand worden regelmatig stukken scheepshout gevonden. Het komt vrij bij harde storm en bij 

de baggerwerkzaamheden in verband met kabelaanleg. Waarschijnlijk zijn het de resten van 

vissersvaartuigen, zogenaamde pinken die tot in de 19
de

 eeuw het strand werden opgetrokken.  

Ook werd er een concentratie van rivierkeien gevonden, vermoedelijk gebruikt als ballast, nabij het 

wrak van de Vrijheid (paal 50). 

In Heemskerk, in De Wildtstraat, onderzochten we een waterput dat echter de rand van een vijver 

bleek te zijn. Ook de bouwput voor de fietstunnel in de Kleine Houtweg werd geïnspecteerd. In 

Beverwijk volgden we de graafwerkzaamheden voor een vijver in de Schuurmanstraat. 

Contacten waren er met de archeologische onderzoeksbureaus Hollandia (onderzoek Simon van 

Haerlemstraat, Heemskerk) en ADC (onderzoek Westerweelstraat, Heemskerk). 

 

We zijn een proef gestart met het inzaaien van vlas. Uit het onderzoek destijds in de Broekpolder is 

gebleken dat in de Bronstijd en IJzertijd daar veel vlas is verbouwd. Het plan is om in het wijkpark in 

een klein deel weer vlas te laten groeien. Het levert gedurende één tot twee maanden een mooi tapijt 

van blauwe bloemen op.   

 

Educatie 

Voor Welschap Kinderopvang in Heemskerk verzorgden wij een educatieproject voor naschoolse 

opvang op 6 verschillende locaties. 

Voor een tentoonstelling in het Archeologisch Museum in Haarlem leenden wij een IJzertijdpot uit. 

Voor de jubileumtentoonstelling van de Historische Kring Heemskerk stelden wij enkele 

bodemvondsten beschikbaar. 

 

Radio 

In januari en februari verleenden wij medewerking aan uitzendingen van Heemskerk FM en Radio 

Beverwijk. In samenwerking met Museum Kennemerland verzorgden we vanaf september om de twee 

weken een programma voor Radio Beverwijk over afwisselend een archeologisch voorwerp en een 

voorwerp uit de collectie van het museum. Het programma wordt in 2014 voortgezet. 

 

Website 

Dit jaar heeft de website 3.011 bezoekers gehad. In 2012 waren dat nog 1.003 bezoekers. 

De website van de werkgroep is: www.awn-beverwijk-heemskerk.nl.  
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Marketing en PR  

 

Anne Beekman  

 

Zoals alle voorgaande jaren heeft het Museum ook dit jaar zich ingezet om nog duidelijker op de 

culturele kaart in de IJmond te komen. Communicatie naar alle doelgroepen, zoals de omwonenden, 

inwoners van gemeente Beverwijk, collega culturele instellingen, sponsoren en het bedrijfsleven is 

daarbij natuurlijk een handvat. We hebben hiervoor een mooi jaar gehad. Door de zo treffend gekozen 

tentoonstellingen, was het communiceren hierover makkelijk.  

 

Daarnaast heeft de actieve rol van de tentoonstellingsgroep en alle vrijwilligers die de informatie heel 

toegankelijk maakten, ook een grote bijdrage geleverd. Wat hebben we allemaal onder de aandacht 

gebracht en is er in de media gepubliceerd? 

 

Vanaf het begin van dit verslagjaar was er de tentoonstelling 'Onbekend Gezicht' te zien in het 

museum met als ondertitel ‘het fotografisch geheugen van Museum Kennemerland’. Veel informatie 

van het beeldmateriaal ontbrak. Om er achter te komen wie of wat er op foto’s te zien was, 

publiceerde het Museum elke twee weken een foto in het Nieuwsblad De Kennemer, een regionale 

krant, en riep belangstellenden op om via internet in de beeldbank van het museum te kijken of naar 

het museum te komen om aanvullende informatie te verschaffen. Dit gebeurde veelvuldig en zo 

ontstond er een interactieve tentoonstelling. 

 

Het museum vroeg aan de inwoners van Beverwijk en omstreken om werken van Jan van der Schoor 

voor de tentoonstelling 'Museum Kennemerland eert Jan van der Schoor' ter beschikking te stellen. 

Veel inwoners gaven hier gehoor aan.  

Vervolgens hebben we diverse persberichten gestuurd die de media heeft geplaatst. Waaronder die 

van de opening van de tentoonstelling, de catalogus van de tentoonstelling en in 2014 de 

rondleidingen van Piet Vos, overhandiging van het boekwerk ‘Tot dan’, de tekenclub van Camille, het 

bezoek van Radio Beverwijk en ook die van het afsluiten van de tentoonstelling.  

Dit alles heeft veel aandacht gegenereerd. Vele bezoekers zijn naar de tentoonstelling gekomen. Eind 

december stond de teller van het aantal bezoekers van de tentoonstelling van Jan van der Schoor op 

meer dan 1.000 wat toch een succes te noemen is! 

 

Op 15 april presenteerde ook Museum Kennemerland zich in het stadhuis bij de ontmoetingsdag  

65-jarigen.  

Op 17 december was er de Landelijke Naturalisatiedag. In Beverwijk vond dit in samenwerking met de 

gemeente Beverwijk plaats in het museum. Elf nieuwe Nederlanders legden in het museum de 

‘verklaring van verbondenheid’ af en verkregen zo hun Nederlanderschap. Dit in aanwezigheid van 

familie en vrienden, totaal waren er toen ongeveer 70 mensen aanwezig. 

 

Naast de publiciteit van de tentoonstellingen heeft het Museum op communicatie gebied nog een 

mooie mijlpaal bereikt, namelijk onze nieuwe website (de lancering hiervan was eind december 2013).  
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Door intensief werk van Marga Klous en Kees Koopman hebben we een mooi en goed 

communicerende website. Alle nieuwsberichten, updates, agenda, vrijwilligerspagina etc. is hierop te 

vinden. Een fantastische informatiebron die de communicatie naar buiten toe alleen maar versterkt.  

 

Om de faciliteiten en een stukje naamsbekendheid te vergroten voor het Museum hebben we vanuit 

communicatie een sponsorplan 2014 geschreven. Dit zal de basis voor onze hoofdsponsor  

Pré Wonen en uiteraard meerdere toekomstige sponsoren moeten leggen. Zodat we kunnen werken 

aan een vergroting van onze capaciteiten en ondersteunende middelen bij al onze activiteiten.  

 

Zoals gezegd het is een mooi jaar geweest, zeker ook op het communicatievlak. 

 

 

Vrijwilligers 

 

Ineke van Santen – vrijwilligerscoördinator 

 

Aan het eind van het jaar 2013 hadden we 42 vrijwilligers in ons bestand. Sommigen namen en 

nemen meerdere taken op de schouders en verdelen hun expertise over meerdere werkgroepen. 

Het aantal werd verlaagd naar 41. Helaas nam Kees Hilbers na 20 jaar afscheid van ons, ook al 

mochten we nog een beroep op hem doen tijdens de drukke dagen van de overzichtstentoonstelling 

Jan van der Schoor. Voor al het werk willen we Kees hartelijke bedanken. 

 

Tijdens de duur van de tentoonstelling Jan van der Schoor hebben we met een tekort aan 

gastvrouwen en -heren te maken gehad. Gelukkig was de hele ploeg weer flexibel genoeg om de 

problemen op te lossen en zo nodig extra diensten te draaien. Ook leden van andere werkgroepen 

draaiden diensten mee. Wij danken hen voor de inzet en het enthousiasme.  

Wel blijven wij naarstig op zoek naar een aanvulling op het gastvrouwen- en -heren team en inmiddels 

zijn we uiteraard weer begonnen met het actief werven van nieuwe mensen. We hopen in de loop van 

2014 weer een aanvulling en uitbreiding op het huidige bestand te kunnen bewerkstelligen. 

 

De conservator heeft een “18e eeuws keukentje” ingericht en werkt samen met het technisch team 

ook aan andere projecten, waaronder het herinrichten van de vitrines boven. 

 

De leden van de fotowerkgroep hebben samen met de werkgroep Programmering Tentoonstellingen 

hard gewerkt aan de realisatie van de tentoonstelling “Onbekend Gezicht”. Het was een interactieve 

tentoonstelling die veel mensen op de been bracht. 

 

Kijkt u eens naar de cijfers van de bezoekers aan de “Beeldbank Museum Kennemerland”, de 

“objectenbank” en de bibliotheek. De foto- en registratiegroep gaan, ondanks alle werkzaamheden 

tussendoor, onverdroten verder met het bewerken en plaatsen van de duizenden foto’s uit ons archief, 

en het beschrijven van de objecten – oud en nieuw. 

 

De bibliothecaris was ondanks de beperkte werkruimte met de overvolle boekenplanken toch in staat 

om orde in de chaos te scheppen. 
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In mei en juni werden voor de groep gastvrouwen en -heren "opfrisavonden” georganiseerd die 

begeleid werden door Miep de Wildt. 

 

Tijdens de tentoonstelling 'Onbekend Gezicht' was de werkgroep Programmering Tentoonstellingen al 

druk bezig met de voorbereidingen voor de latere tentoonstelling gepland eind oktober 2013, over  

Jan van der Schoor. Bergen werk zijn er verzet, maar het resultaat was er dan ook naar!  

Ook alle lof gaat er uit naar Stefanie Al die de grote lijnen en veel details van de inrichting van de 

tentoonstelling voor haar rekening heeft genomen. 

Gedurende deze tentoonstelling hebben vele speciale acties het bezoekersaantal positief beïnvloed.  

De tentoonstelling Jan van der Schoor bracht heel veel mensen op de been.  

 

Dankzij de inzet van als de rondleiders optredende gastheren konden er in 2013 in totaal zo’n 300 

bezoekers groepsgewijs worden ontvangen.  

Onderstaand is al eerder vermeld onder educatie. 

De familie Koster die voorafgaande aan de tentoonstelling 'Onbekend Gezicht' uitvoerig was 

geïnterviewd, en aan ons ook materiaal afstond voor gebruik in deze tentoonstelling, bezocht 

meerdere malen het museum met de hele familie.  

De familie Polvliet, nazaten van de oprichter van de Kinheim Tapijtknoperij de heer  

Hendrik G. Polvliet, bezocht ons museum in gemoedelijke reüniesfeer. Na de koffie kreeg de familie 

een uitgebreide PowerPoint presentatie te zien over de geschiedenis van de knoperij, verzorgd en 

toegelicht door Jannie Polak. Van deze familie ontvingen wij meerdere proeflappen als schenking. 

 

Tijdens het 'Rondje IJmond' gehouden op 10 mei was het museum een van de stempelplaatsen:  

226 bezoekers deden het museum aan.  

Ook tijdens het Museum Weekend bezochten ongeveer 55 mensen het museum. 

 

In april organiseerde de Gemeente Beverwijk weer de begroetingsdag voor de nieuwe 65-plussers  in 

het nieuwe stadhuis. Ons museum was daar ook vertegenwoordigd en present met een stand. 

 

Radio Beverwijk zond om de 14 dagen op woensdag een programma uit met medewerking van 

Marcia de Bruijn en Ria Vet. Een voorwerp uit het museum of een archeologische vondst werd dan 

besproken. De voorwerpen waren daarna enige tijd in het museum te bezichtigen. 

 

Het eindejaarsuitje voor de vrijwilligers vond plaats op vrijdag 29 november.  

Het culturele deel vond plaats in de Dorpskerk van Wijk aan Zee. De heer Marcel Lindemans, 

secretaris van de kerk, deed ons op een boeiende wijze de geschiedenis van de kerk uit de doeken. 

Daarna gingen we naar Restaurant Zeeduin, waar we in een gezellige sfeer gegeten en gedronken 

hebben.  

 

Het was een heftig en druk, maar bijzonder mooi jaar voor het museum en ons allen. 
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Bezoekersaantallen van Museum Kennemerland 

 

Bezoekers van het museum 

Jaar Volbetalend Halfbetalend Gratis Lid HGMK Totaal 

2010 282 233    791 112 1.418 

2011 293 506 1.039 128 1.966 

2012 475 650 1.125 250 2.500 

2013 650 450 1.150 275 2.530 

 

Waar komen de bezoekers vandaan?  

Hoofdzakelijk uit de regio: Midden Kennemerland, Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, IJmuiden, 

Santpoort. Limmen, Velsen Noord, Driehuis, Akersloot, Uitgeest . 

Provincie Noord-Holland  97% 

Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland  2% 

Overig/onbekend 1% 

We willen de registratie van de postcodes graag voortzetten, om o.a. inzicht te krijgen in waar de 

bezoekers zoal vandaan komen.  

 

Bezoekersaantallen website (www.museumkennemerland.nl) 

Jaar Bekeken pagina’s Bezoekers Herbezoekers 

2010 14.925 6.105  2.477 

2011 10.550  5.687  1.643 

2012 10.370 5.407  1.603 

2013 12.370 7.330  2.085 

 

De jaartotalen online beeldbank, objectenbank en bibliotheek  

zijn vermeld onder het hoofdstuk Fotowerkgroep en IT-systeembeheer. 
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FINANCIEEL VERSLAG  
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Jaarrekening 

 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

In de (toelichting op de) jaarrekening worden de baten en lasten functioneel ingedeeld. Een dergelijke 

indeling beoogt een goed inzicht in de bedrijfsvoering. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Materiële vaste activa 

Het Bestuur van het Museum Kennemerland heeft in 2012, op grond van de verwachte kosten daarvoor, 

besloten af te zien van het voornemen om de gehele collectie te waarderen en, indien nodig (deels) te 

laten taxeren naar verzekeringswaarde.  

In 2011 heeft het Bestuur besloten voor de te onderscheiden materiële activa afschrijvingstermijnen 

vastgesteld. Activa met een waarde minder dan € 1.000,- worden niet geactiveerd.  

 

Voorraden 

De voorraad boeken is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs, onder aftrek van een 

voorziening voor incourant. 

 

Vorderingen  

Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 

voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 

inningkansen. 

 

Liquide middelen       

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Overlopende activa       

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overige schulden en overlopende passiva   

De overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Toelichting bij het jaarverslag 2013 
 

Voor zover niet anders aangegeven, zijn de bedragen vermeld in hele euro's. 

 

Balans 

De aanschaf van een computer en printer ter waarde € 1.234,30 zijn ten laste van de reserve 

automatisering gebracht. De uitbreiding van de collectie (keukentje) ter waarde van € 997,54 is ten laste 

van de reserve aankoop / rest. gebracht. 

 

Exploitatie rekening 

Er is een nadelig kasverschil van € 31,74, dit is verantwoord onder diverse kosten. De verkoop van 

boeken etc. zijn dit jaar apart vermeld, deze waren vorig jaar opgenomen in de diverse baten.  

De diverse baten van dit jaar bestaan uit de winst van Exploitatie Museum Kennemerland 

en niet betaalde nog te betalen kosten van 2012. 

 

Resultaatbestemming 

Het positieve resultaat van 2013 á € 5.356,09 is als volgt aan het vermogen toegevoegd: 

20 % Reserve bibliotheek 

50 % Reserve klimaatbeheersing 

30 % Reserve huisvesting.  

 

Aan de bestemmingsreserve wordt geen rente toegevoegd. 

 

Vaste activa 

De is 2013 aangeschafte materiële activa overstijgt in geen enkel geval het minimumbedrag voor 

activering. De museale collecties zijn niet geactiveerd.  

De geschatte verzekerde waarde is nog steeds € 1,6 miljoen. 

 

Vlottende activa 

De waarde van de voorraad boeken etc. is vastgesteld naar inkoopwaarde. 

Overige vorderingen:    31-12-2013 31-21-2012 

Debiteuren       € 15.532   €  3.149 

Te vorderen btw.      €   4.056   €  2.727 

        € 19.588   €  5.876 

 

De post debiteuren bestaat voornamelijk uit het sponsorbedrag van Pré Wonen, de bijdrage van het 

Historisch Genootschap Midden Kennemerland, nog te ontvangen bedrag van de Gemeente Beverwijk 

i.v.m. voor hen verzorgde rondleiding en nog te ontvangen rente van de ING Bank. 

 

Liquide middelen 

        31-12-2013 31-12-2012 

Kasgeld         €    2.123   €       477 

ING rekening-courant        €  19.592   €       137 

ING spaarrekening        €  47.550   €    5.400 

Rekening-courant St. Expl. Museum Kennemerland  €    2.201   €  30.877 

        €  71.466   €  81.891 

Vlottende Passiva        

Overige schulden      31-12-2013 31-12-2012 

Crediteuren       €    2.633  €    1.174   
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Vervolg op de toelichting bij het jaarverslag 2013 

 

Exploitatierekening 

 

Baten 

Verkoop boeken etc. De opbrengst van de verkochte artikelen in het museum zijn dit jaar voor het eerst 

apart in de exploitatierekening opgenomen. Dit is met name gedaan omdat de verkoop, mede door de 

aard van de gevoerde tentoonstellingen is toegenomen. 

 

Subsidie gemeente Beverwijk 

Betreft de voorschotten waarderingssubsidie voor het jaar 2013. De gemeente Beverwijk stelt na 

ontvangst van het, door het bestuur vastgestelde inhoudelijke en financiële jaarverslag 2013, de 

definitieve subsidie vast. Het bestuur gaat ervan uit dat de Stichting aan alle voorwaarden van de 

subsidieregeling heeft voldaan en dat derhalve geen terugvordering van een deel van de verstrekte 

voorschotten zal plaatsvinden. 

 

Sponsoring 

Betreft de sponsoring van Pré Wonen en een bijdrage van Strandpaviljoen "De Kust". 

 

Donaties / Giften 

De bijdrage van de vrienden van het Museum Kennemerland en diverse andere ontvangen kleine giften. 

 

Entreegelden 

Dit betreft de entreegelden van het museum. 

 

Bijdrage HGMK 

Het Historisch Genootschap Midden Kennemerland draagt € 2,-- per lid over het boekjaar bij aan de 

instandhouding van het museum. 

 

Rente 

Dit is de door de Stichting Museum Kennemerland ontvangen rente van de ING Bank. 

 

Diversen 

Hier is het voordelig resultaat van de Stichting Exploitatie Museum Kennemerland en verder 

de aanvankelijk per 31-12-2012 nog te betalen kosten die niet zijn verrekend met de schuldeisers  

verantwoord.  

 

Lasten 

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. De stookkosten zijn iets hoger 

uitgevallen door een mankement aan de verwarmingsinstallatie. 

 

Algemene kosten 

Ook voor de algemene kosten geldt dat deze nagenoeg gelijk gebleven zijn in vergelijking met vorig jaar. 

Er zijn enkele verschuivingen van de kosten. Met name de verzekering van de collectie die duurder 

is geworden, daartegen zijn de kosten voor de vrijwilligers iets gedaald. 

 

Overige kosten 

Ook hier zien we dat de kosten weinig verschillen van vorig jaar.   
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Bijlage 1   Enkele grafische werken van Jan van der Schoor 
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Bijlage 2 

 

Aankopen, (overige) schenkingen en (langdurige) bruiklenen 
 

Collectie: 2013 Schenking particulieren  

 

Objectnummer  11836    Tegel Velsen-Sassenheim 1978 

 

Objectnummer  31695    Ets IJserinkhuijzen, St Agathakerk 1941 

 

Objectnummer  31765   Ets IJserinkhuijzen, Paard, 1942 

 

Objectnummer  31709/..10  2x zilveren dasspeld George V, Willem III  

 

Objectnummer  31711 t/m ..16  Plattegronden Velsen (1955), Beverwijk 1970 

 

Objectnummer  31717   Tegel villa ‘Het Berehokje” Velsen-Zuid 1900 

 

Objectnummer  31730   Aftak isolator bovengrondsnet Beverwijk 

 

Objectnummer  31732   Plattegrond IJmuiden 

 

Objectnummer  31735   Kleerhanger Jac. Koop 

 

Objectnummer  31736   Asbak Davidson 1960 

 

Objectnummer  31737   Brillenkoker Admiraal 1960 

 

Objectnummer  31738 /..39  Diverse documenten 

 

Objectnummer  31740   Oorkonde Zweeds Roode Kruis 1945 

 

Objectnummer  31741   Naamplaat Bakhuis Roozeboom Instituut 1970 

 

Objectnummer  31748    Steengoed flesje 1850-1900 

 

Objectnummer  31754   Diverse documenten Notaris Beverwijk 

 

Objectnummer  31755/..56  Proeflap Kinheim 2x 

 

Objectnummer  31757   Portret H.G. Polvliet, tekening 

 

Objectnummer  31764/..70  Documenten verzendhuis Van Vliet Beverwijk 

 

Objectnummer  31775/..76  Tekening Jan van der Schoor 2x 

 

Objectnummer  31777   Aardbeienslof 3x 

 

 

Collectie: 2013 Schenking Gemeente Beverwijk 

 

Objectnummer  31709   Vaas Sassenheim 

 

Objectnummer  31759   Wandbord Koningin Wilhelmina 1898-1948 

 

Objectnummer  31760   Wandbord huwelijk Juliana en Bernhard 1937 



 

Westerhoutplein 1- 1943 AA BEVERWIJK - T: 0251-214507 - E: mk@museumkennemerland.nl  

      W: www.museumkennemerland.nl - Kamer van Koophandel 41222240 - BTW nr 8045.34.9130.01.8400 

 

30 

 

Vervolg Collectie: 2013 Schenking Gemeente Beverwijk 

 

Objectnummer  31761   Wandbord Beverwijk 650 jaar stad 1298-1948 

 

Objectnummer  31762   Wandbord Sint Aagtendorp Beverwijk 650 jaar stad 

 

Objectnummer 31723   Berkhouwer, A. Huis van Joor 

 

Objectnummer 31722   Fucht, J. van, Aanleg Meerplein/ Halve maan 

 

Objectnummer 31721   Fucht, J. van, Oude station van Beverwijk 

 

Objectnummer 31724   Lv G, Gezicht op werkzaamheden Noorderpier 

 

Objectnummer 31725   Looy, P. van, De Pijp anno 1628 

 

Objectnummer 31726   Schaar, J. van de, Duinwijk, Zeestraat 127 

 

Objectnummer 31729   Stam, J., Oud Beverwijk II / straten rond Grote Kerk 

 

Objectnummer 31728   Waterland, A. van, Dorpsweide Wijk aan Zee 

 

Objectnummer 31727   Wolff, N. de, Het oude Raadhuis - gebouwd in 1868 

 

Objectnummer    Tegeltableau 650 jaar Beverwijk 

 

Objectnummer    Tableau industrie/bedrijven overzicht 

 

Objectnummer    Kinheimtapijt met granaatappel - 2 stukken 

 

 

Collectie: Schenking 2013 Gemeente Velsen  

 

Objectnummer  31731   Wandbord Maria Cornelia Fröbelschool, Velsen-Noord 

 

Objectnummer  31742   Luidklok buitenplaats Beeckestijn 1708 

 

Objectnummer  31743   Pompkranen (3x) buitenplaats Rooswijk 1900 

 

Objectnummer 31744   Verzilverd réchaud Fam. Boreel, Westerhout 1900 

 

Objectnummer  31763   Wandbord samenvoeging  

     Beverwijk-Wijk aan Zee en Duin 1956 

 

Objectnummer     Siersteen ‘Bouwdag 1965 Beverwijk’ 

 

Objectnummer   Blikken sigarentrommel:  

 De bloem van Kennemerland, Fa. Majoor.  

 

Aankoop 

 

Objectnummer  31708   Velsenvaas, modelnr. 61 
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Bruiklenen aan derden 

 

Geelvinck Hinlopenhuis Amsterdam - Tentoonstelling 1813, Nederland door Russen bevrijd 

 

Objectnummer  10065   cocarde 

 

Objectnummer 30518   prent Anna Pavlona 

 

Objectnummer 30514   batisten zakdoek 

 

Objectnummer 30515   glacé handschoenen 

 

 

Museum Paderborn, Duitsland 

Tentoonstelling Credo 

Objectnummer  18694   ingekleurde prent van de Friese koning Radboud  

 


