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Jaarverslag Museum Kennemerland 2015 

Voorwoord door de voorzitter Cees Hazenberg 

 

Na het jaarverslag van 2014 werd aangegeven dat wij in gezamenlijkheid met het Historisch 

Genootschap Midden-Kennemerland ( HGMK ) eind 2015 in de nieuwe vleugel van het museum het 

Historisch Informatiecentrum ( HIC ) zouden realiseren. Helaas is die limiet niet gehaald, vanwege 

vertraging in de verbouwingsprocedure. Gelukkig kunnen wij op het moment van het opstellen van het 

jaarverslag ( juli 2016 ) vaststellen dat de verbouwing en inrichting van het HIC succesvol is verlopen. 

Eind 2015 hebben wij besloten om de eerste fase van de herinrichting van het hoofdgebouw van het 

museum gelijktijdig met de verbouwing en inrichting van de vleugel ter hand te nemen, zodat er in de 

zomer van 2016 voor Midden-Kennemerland een vernieuwd Huis van Geschiedenis ( HIC en Museum ) 

zou worden gerealiseerd. 

 

Ten behoeve van al deze plannen is er een sponsorplan opgesteld en zijn er sponsoren benaderd. Ook 

hebben wij fondsen aangeschreven voor de inrichting van het HIC en voor de verbouwing en herinrichting 

van zowel de eerste als tweede fase van de herinrichting van het hoofdgebouw. Daarbij is het van belang 

te beseffen dat het hoofdgebouw een rijksmonument is. 

 

Eind 2015 is de Club van 100 opgericht. Getracht zal worden de komende twee jaar honderd bedrijven en 

personen te werven die bereid zijn per jaar minimaal honderd euro te doneren of te sponsoren, zodat er 

een stevige basis wordt gelegd voor onze educatieve activiteiten in en buiten het museum. In dit verband 

is het goed om te beseffen dat onze hoofdsponsor Pré Wonen vanaf 1 januari 2015 vanwege veranderde 

wetgeving gedwongen was om zijn sponsorschap te beëindigen. Door een zorgvuldig financieel beleid en 

beheer zijn wij gelukkig in staat geweest om ondanks het wegvallen van de hoofdsponsor het jaar 2015 af 

te kunnen sluiten met een positief saldo. 

 

Ook dit jaar kunnen wij met gepaste trots terugzien op een zeer actief en vruchtbaar jaar. 

Verder is in 2015 de samenwerking van de drie historische verenigingen uit Midden-Kennemerland en  

het museum geïntensiveerd. Een ontwikkeling waar wij heel veel van verwachten. 

 

Namens het bestuur van het museum Kennemerland bied ik u met veel genoegen het jaarverslag  

over 2015 aan. 

 

Cees Hazenberg
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Bestuurssamenstelling per 31 december 2015 

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

Penningmeester  De heer J.W. Wieringa  

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

Lid (educatie) vacant 

Secretaris Mevrouw C.T.J. van Santen 

Marketing en PR vacant 

Algemeen adviseur De heer L. Overman 

Beleidsontwikkeling De heer M. Broedelet 

Projectenbestuurder De heer J. Nome 

 

Werkers en Werkgroepen 

- Archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk 

- Audiovisuele werkgroep 

- Beleidsadviseur 

- Bibliothecaris 

- Communicatie en PR 

- Conservator 

- Coördinator vrijwilligers 

- Educatiewerkgroep 

- Fotowerkgroep 

- Gastvrouwen en gastheren 

- Notulist 

- Redactie 

- Registratiegroep 

- Rondleiders 

- Systeembeheerder 

- Vormgevers 

- Websitebeheer 

- Werkgroep Onderhoud 

- Werkgroep Programmering Tentoonstellingen 
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Werkgroep Programmering Tentoonstellingen 

Hans Eijking, Roel van Gulik, Piet Niesten, Willeke Vrij, Theo Vessies en drs. Jan de Wildt 

 

De werkgroep tentoonstellingen kan terugzien op een actief jaar 2015. 

Er werden dit jaar vier exposities gehouden. 

 

De eerste drie maanden van het jaar liep nog door “De Wijkermeer, nat en droog”. Deze 

tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking met het Historisch Genootschap Assendelft. 

De interessante geschiedenis van de polder ten oosten van Beverwijk werd in beeld gebracht door 

een grote verzameling foto's en kaarten. In januari vertelden Jannie Al en Miep van Overmeeren 

verhalen over hun jeugdjaren in de polder. In februari was het de beurt aan Toon Vessies en Jacob 

Brakenhoff om toelichting te geven op het fotomateriaal en verhalen over de polder te vertellen.  

Beide vertelmiddagen mochten rekenen op ruime belangstelling. 

 

Op 25 april – kort voor Koningsdag – opende “lakei Johannes” de 

expositie “Oranje Boven – 200 jaar koninkrijk” Deze tentoonstelling werd 

mogelijk gemaakt door financiële steun van de Oranjevereniging 

Beverwijk. Met een grote hoeveelheid bruiklenen van het Oranjemuseum 

uit Buren (Gld.), materiaal uit de privéverzameling van Wim Moonen en uit 

eigen collectie werd er een beeld geschetst van de geschiedenis van het 

koningshuis.  

De Koninklijke  bezoeken aan de IJmond kregen ook de aandacht. 

 

Het grote evenement “Sail” dat eens in de vijf jaar historische zeilschepen naar Amsterdam brengt, 

was de aanleiding voor de expositie “Sail – Historische zeilvaart langs de Hollandse kust”. De basis 

voor deze tentoonstelling vormde de prachtige verzameling 

prenten van Chris Duijker. De opening door mevrouw Duijker 

vond plaats op 25 juli tijdens zeer toepasselijk zwaar stormweer. 

Het prentmateriaal werd aangevuld met scheepsbenodigdheden 

en modellen die we in bruikleen kregen van het  Zee- en 

Havenmuseum in IJmuiden. Een klein deel van de 

tentoonstelling werd getoond tijdens de manifestatie Pre Sail in 

de Beverwijkse haven op 18 augustus. Een stukje actieve 

promotie voor het museum. 
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Op 28 november opende Henk Stoker de tentoonstelling “Verborgen Schatten”. Een museum heeft 

een groot deel van zijn bezit in een depot opgeslagen. Aan de vrijwilligers van het Museum en het 

Historisch Genootschap Midden Kennemerland werd er gevraagd welke voorwerpen de vrijwilligers 

graag eens vanuit het depot geëxposeerd wilden zien.  

 

Er ontstond zo een zeer gevarieerde presentatie van bezittingen van het museum voorzien van 

persoonlijke opmerkingen van de “schatgravers”. 

 

De werkgroep tentoonstellingen is actief betrokken geweest bij de voorbereidingen van het Historisch 

Informatiecentrum (HIC) en de daaruit voortvloeiende herindeling van de museumzalen. 

 

Herinrichting vaste opstelling museum / Collectie 

Drs. Jannie Polak, Master of Arts Renate van Zalen 

 

Collectie en aanwinsten 

In 2015 heeft het museum diverse schenkingen ontvangen. 

 

Een van de hoogtepunten hiervan was een ‘boulloire à bascule’. Een verzilverd 

object uit 1882 afkomstig van het Franse bedrijf Christofle.  De bouilloire is 

uitgevoerd in het geregistreerde patroon “Unie, garniture ciselée, fond uni” en 

was geschikt voor 18 kopjes thee. Het object is direct na verwerving te 

bezichtigen geweest in het museum op de tentoonstelling ‘Verborgen schatten’ 

(zie Tentoonstellingen). Daarnaast zijn er nog twee zeer bijzondere 

schenkingen gedaan: de oorkonde van de opening van het Noordzeekanaal en 

een damasten tafelkleed afkomstig van Buitenplaats Beeckestijn. 

 

Ook in 2015 is het museum doorgegaan met het registreren van objecten door middel van 

objectnummer en gekoppelde beschrijving in het registratiesysteem van het museum. Via de website 

kunt u, onder de knop Collectie Online, zoeken in de gegevensbanken van het museum.  

 

Herinrichting 

Eind 2015 is er gebleken dat de uitbreiding van het museum in 2016 doorgang zou gaan vinden.  

Er is een begin gemaakt met plannen voor de herinrichting van de vaste opstelling.  

Begin 2016 gaat de uitbreiding en herinrichting van start en zullen de plannen verder vorm krijgen.  

 

Collectie 

In verband met de huidige verbouwing van het museum is het depot tijdelijk ontoegankelijk. Een lijst 

met schenkingen, aankopen en afstotingen zal zodra mogelijk als bijlage worden toegevoegd.  
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Bibliotheekcollectie van het museum 

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 ongeveer 2.700 titels ingeschreven. Er wachten nog vele titels om ingeschreven 

en beschreven te worden. De schatting is dat er ruim 3.700 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. 

Vanaf 23 november 2015 is de boekencatalogus van Museum Kennemerland ook terug te vinden bij 

de openbare bibliotheek! 

In samenwerking met de openbare bibliotheek is het de medewerkers van het museum en de 

programmeur van het ZCBS-systeem gelukt om de boekencatalogus van het museum op te nemen in 

de catalogus van de openbare bibliotheek.  

Hiervoor zijn de auteursvelden en de documentsoorten aangepast om onze catalogus aan te laten 

sluiten bij de catalogus van de openbare bibliotheek. 

Wij hopen hiermee de fantastische schat aan boeken van het museum een grotere bekendheid te 

geven. 

In 2015 waren er 2.050 digitale bezoekers die 15.909 items bekeken.  

 

        

In 2015 werd er viermaal op verzoek materiaal in het museum geraadpleegd. De collectie staat in een 

aparte afdeling. Dit materiaal raadplegen is alleen mogelijk op afspraak. 

De fysieke toestand en de toegankelijkheid van de collectie is in 2015 nog steeds bijzonder slecht. 

Een betere, ruimere huisvesting van de bibliotheek is daarom absoluut noodzakelijk. Er wordt intensief 

samengewerkt met het Historisch Genootschap om het gebouw achter het museum in te richten als 

bibliotheek en studieruimte. In 2016 zal de bibliotheek verhuizen. De verwachting is dat in september 

2016 de fysieke toestand van de bibliotheek na de opening in het nieuwe gebouw, aanzienlijk 

verbeterd zal zijn. De bibliotheek komt tevens in een open ruimte en wordt daardoor toegankelijker. 

Het resultaat is dan een leeszaal en bibliotheek. De mogelijkheden worden onderzocht om de 

openingstijden van deze leeszaal te verruimen ten opzichte van de openingstijden van het museum. 
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De collectie van Het Historisch Genootschap (220 titels) zal worden opgenomen in de collectie  

van het museum. 

Naast de samenwerking met de openbare bibliotheek IJmond Noord op het gebied van de 

boekencollectie is er ook een samenwerking ontstaan op het gebied van informatie-uitwisseling  

door beeld. 

Een gezamenlijk project van de Historische Kring Heemskerk, Museum Kennemerland,  

Historische Genootschap Midden-Kennemerland en het Prentenkabinet heeft ertoe geleid dat er een 

interactieve (historische) kaart met historisch markante punten in Wijk aan Zee, Beverwijk en 

Heemskerk is ontwikkeld. 

De basis van het project vormt een kaart van de IJmond Noord waarop door middel van 

aanraakpunten allerlei belangrijke historische objecten uitgelicht kunnen worden. Zo worden foto’s, 

teksten, films en kaarten getoond van bijvoorbeeld de kastelen, kerken, monumenten, dijken, forten 

etc. in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. 

Deze kaart geeft informatie over de lokale historie, een stuk cultureel erfgoed. Heel veel herkenning 

voor ouderen die hun dorp of stad in de loop der jaren hebben zien veranderen, heel uitnodigend voor 

jongeren die weleens willen weten hoe hun dorp of stad er vroeger uit zag. 

Op 17 oktober 2015 werd deze kaartapplicatie in gebruik genomen. 

 

Fotowerkgroep en IT-systeembeheer 

Gerard Hoogeland 

Leden fotowerkgroep in 2015  

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

ICT systeembeheerders in 2015: Gerard Hoogeland, Jan Kamps 

 

Taakgebieden 

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

uitvoerig omschreven en niet gewijzigd. Zie aldaar. 

 

ICT en presentatieapparatuur 

Vanaf 2010 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 t/m 2019 

opgenomen.  

Er is behoefte aan een snellere en meer betrouwbare internetverbinding en een betere wifi dekking 

binnen het gebouw. Omdat het in 2015 duidelijk werd dat het voormalige SAB-gebouw bij het museum 

zou komen, is het beter de internetverbinding en wifi uit te werken in een totaalplan voor beide 

gebouwen. In samenwerking met het HGMK is hiermee in 2015 een aanvang gemaakt.  

In 2015 zijn er ook plannen ontwikkeld om de digitale bibliotheekcatalogus van het museum te 

integreren in die van de Openbare Bibliotheek IJmond Noord.  

De uitwerking daarvan staat voor 2016 gepland. 
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Totaal geregistreerde items met het online ZCBS systeem 

Beeldbank:  ca. 7.500 waarvan ca. 7.400 online 

Objecten:   ca. 4.400 waarvan ca. 4.300 online 

Bibliotheek:  ca. 2.600 waarvan ca. 2.550 online 

 

Online bezoekers  

(het gaat hier om zuivere publieke views, robotten en inloggerechtigden zijn uitgesloten) 

 

Jaartotalen online beeldbank  

(2e kolom: aantal bezoekers per jaar)  

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

Jaar # bezoekers # bekeken foto's 

2012 1.877 26.560 

2013 5.281 178.236 

2014 6.574 154.693 

2015 9.119 155.385 

 

Jaartotalen online objectenbank 

Jaar # bezoekers # bekeken objecten 

2012 7.215 27.964 

2013 8.326 24.571 

2014 8.722 37.988 

2015 8.798 61.949 

  

Jaartotalen online bibliotheek  

Jaar # bezoekers # bekeken publicaties 

2012 1.011 1.908 

2013 1.591 7.289 

2014 1.616 12.851 

2015 2.050 15.909 

 

Werkzaamheden fotowerkgroep 

Vrijwel alle foto’s en prentbriefkaarten opgeslagen in ruimte “P”, zijn nu geregistreerd in het ZCBS.  

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

vroeger vervangen en documenterende bijlagen toevoegen. Vooral het verbeteren van de 

beschrijvingen kan veel tijd in beslag nemen in verband met de uit te voeren research. Via een online 

formulier kan het publiek reageren op items in onze databanken, waardoor beschrijvingen zijn te 

verbeteren en aan te vullen. De hulp van een groep binnen het HGMK is hier ingeroepen voor het 

verwerken van deze reacties. Een flink aantal reacties is inmiddels door deze groep beantwoord  

en verwerkt. 
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Natuurlijk wordt er ook steeds nieuw materiaal binnengebracht. De toename hiervan lijkt sterker te zijn 

dan de verwerkingsmogelijkheden, vooral door de benodigde research. Er is onder andere. nog een 

flinke voorraad negatieven en dia’s te verwerken. Met name de collectie Honing met naar schatting 

200.000 negatieven wacht nog steeds op ontsluiting.  

De in het vorige jaarverslag (2014) genoemde problemen m.b.t. de huisvesting en opbergproblemen 

zullen met de komende uitbreiding in 2016 naar verwachting grotendeels opgelost worden. 

 

Educatie 

Jacob Brakenhoff, Marcia de Bruijn en Miep de Wildt-van Overmeeren 

 

Het verslagjaar 2015 begon voor onze werkgroep met enkele wijzigingen in de samenstelling.  

Zowel Aad Kok als Gerard Hagen wilden een stapje terug doen waar het de organisatie van de 

educatieve zaken betrof. Wel zegden ze gelukkig toe om, waar nodig, af en toe als gastheer bij de 

ontvangst van groepen op te treden. Ook Jil Tukker nam regelmatig het gastheerschap op zich. 

In een overleg dat in de maand februari werd gehouden met Marcia de Bruijn en Ria van Roon-Vet 

over hun tweewekelijkse rubriek voor Radio Beverwijk Da’s mooi meegenomen bleek dat Ria graag 

haar activiteiten voor het museum wilde uitbreiden. En dat was voor ons mooi meegenomen,  want 

Ria heeft met haar creativiteit een nieuwe impuls gegeven aan onze educatieve activiteiten in 2015. 

Voor de tentoonstelling Wijkermeer nat en droog werden op 25 januari en 22 maart door onze 

werkgroepleden lezingen gehouden die op grote belangstelling konden rekenen.  

Vaste gasten waren in januari de mannen en vrouwen van Radio Beverwijk die weer een live 

uitzending verzorgden waarin aandacht was voor alle activiteiten die in het verslagjaar in het museum 

plaats vonden. 

In februari kon er een gepland bezoek van de kinderopvang Stichting Welzijn helaas niet doorgaan 

vanwege het gebrek aan deelnemers. 

De maand april werd besteed aan de voorbereiding van het project Allemaal Koningen en 

Koninginnen, waarmee we inhaakten op de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk en de 

tentoonstelling Oranje Boven.  

Op 11, 12 en 13 mei kwamen de kinderen van de Stichting Welschap naschoolse Opvang 

Broekpolder op bezoek. Er was op de opvang hard gewerkt aan de geschiedenis van de graven van 

Holland die in de Middeleeuwen de baas waren in ons gebied. Ria van Roon had daarover het nodige 

verteld en Marcia coördineerde  hun werk. Zij namen het door hun in elkaar geknutselde panorama 

van 37 wagens mee van de Graaf van Blois die op inspectie ging langs alle bezittingen van zijn baas, 

de graaf van Holland. De inbreng van de jeugd was een mooie aanvulling op de tentoonstelling.  

Het museum kan daarbij nog eens rekenen op het bezoek van veel ouders en grootouders. 

De lesbrief die door Marcia de Bruin was ontwikkeld stelde een aantal lastige vragen over het 

koningschap zoals dat in 200 jaar er uit was gaan zien. Verder legde een fotograaf de koningen en 

koninginnen voor een dag vast op hun Koninklijke troon die voor deze gelegenheid beschikbaar was 

gesteld door de Bibliotheek Beverwijk. 

Op 20 mei kwamen er 30 leerlingen van de Leonardusschool Heemskerk met een aantal 

begeleidende ouders op bezoek. Zij kregen een indruk van de grote veranderingen die op bouwkundig 

gebied in het tuindersdorp  plaats hebben gevonden vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw. 
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De tentoonstelling Sail! werd aangegrepen om op 11, 12 en 13 augustus de wens van een aantal 

ouderen in vervulling te laten gaan om een bezoekje aan Museum Kennemerland te brengen.  

Dit initiatief van de Stichting Gouden Dagen heeft drie leuke middagen voor senioren opgeleverd. 

In oktober werkten wij mee aan de RABO Museumkidsweek die dit jaar samenviel met de Nationale 

Archeologiedagen. Ria van Roon maakte een speurtocht voor de kinderen langs vergeten voorwerpen 

onder de titel Wat is dat voor ding. 

Jong en oud konden genieten van voorwerpen uit vervlogen tijden die speciaal hiervoor uit het depot 

waren gehaald en die de bezoekers kriskras door het museum voerden. Buitenschoolse opvang   

'De Salamander' maakte er op 21 oktober een herfstvakantieattractie van, maar ook individueel 

werden er veel bezoekjes aan het museum afgelegd. Vanwege het succes is de speurtocht tot het 

einde van het jaar in portefeuille gehouden. 

Met het oog op de uitbreiding van het museum met een Historisch Informatiecentrum is het overleg 

met de Centrale Bibliotheek gecontinueerd over gebruik van een z.g. multitouchtafel in ons nieuwe 

informatiecentrum. 

Met het Centrum voor de Kunsten werd er een overleg gestart over een muzikaal museaal project 

onder de noemer ABC Cultuur dat in het komende jaar verder uitgevoerd zal gaan worden in de 

bovenbouw van een aantal basisscholen. 

Jong en oud hebben in het verslagjaar de weg naar het museum weer gevonden, maar er blijven  

altijd wensen. 

We hopen dat met de komst van het Historisch Informatiecentrum (HIC) en de facelift die het museum 

tegelijkertijd zal ondergaan op een toenemende belangstelling vanuit het onderwijs voor de 

geschiedenis van de IJmond. We willen ons daar in 2016 dan ook vol voor inzetten. 

 

Miep de Wildt-van Overmeeren 

 

Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk 

Roel van Gulik en Ria van Roon 

 

Op de website van Oneindig Noord-Holland zijn er drie blogs opgenomen van onze 

educatiemedewerkster. In samenwerking met het Huis van Hilde is er beschreven  

Haarlemmerolieflesjes ’een scherf vertelt’ en een verhaal over bakstenen. 

 

Stichting Welzijn Beverwijk heeft de werkgroep gevraagd twee workshops te geven in de voorjaars-

vakantie op de locatie de Citadel in de Broekpolder. Eerst werd er een ridders en prinsessenmiddag 

gehouden op 23 februari waarbij het verhaal van de belegering van Oud-Haerlem werd verteld en het 

‘serviesgoed’ van Jan van Polanen werd bekeken, daarna gevolgd door het schilderen van eigen 

wapenschilden en houden van een zwaardgevecht. 30 Kinderen deden hier aan mee. Een dag later 

gingen 10 kinderen aan de slag met het maken/knutselen van een boerderij uit de ijzertijd.  

 

Informatie over het huis Rietwijk, op de website van de werkgroep, is gebruikt 

voor een artikel op de website ‘Dichtbij’, onderdeel van de Holland Media 

Combinatie. 

 



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 

13 

Voor de naschoolse opvang in de meivakantie van de Stichting Welschap Kinderopvang werd er een 

programma gemaakt waar de kinderen werd verteld over 200 jaar Koninkrijk, een rondleiding naar de 

resten van kasteel Oud-Haerlem, een knutselproject en een bezoek aan Museum Kennemerland. 

 

In samenwerking met de Historische Kring Heemskerk heeft de werkgroep verschillende 

wandeltochten samengesteld voor de omgeving van diverse lagere scholen in Heemskerk. Daarbij 

wordt er aandacht besteed aan de straatnamen, openbare kunstwerken, historische gebeurtenissen, 

archeologische vindplaatsen enz.  

 

In de herfstvakantie is er samen met Museum Kennemerland een speurtocht in het museum uitgezet 

waarbij de kinderen de betekenis en functie van bijzondere voorwerpen, waaronder diverse 

bodemvondsten, moesten zien te achterhalen. 

 

In Heemskerk vond één van onze jongere leden een scherf van waarschijnlijk een weckpot van 

steengoed. Dat was een leuk object om een kleine opgraving te doen. Op een mooie zaterdagmiddag 

werd de scherf uitgegraven en de plaats op de kaart aangetekend. De gegevens werden verwerkt in 

een schoolopdracht voor een spreekbeurt over archeologie. 

 

Voor Radio Beverwijk werd er in het twee wekelijkse programma ‘Rond de Wijkertoren’ regelmatig een 

archeologisch voorwerp besproken. 

 

Aan RAAP, het archeologisch advies- en onderzoeksbureau, werd informatie gegeven over het gebied 

rond een bouwproject nabij de Binnenduinrandweg (N 197) in Beverwijk. 

 

In het depot van de werkgroep werd gestaag gewerkt aan de overdracht van het vele 

schervenmateriaal aan het Provinciaal depot voor bodemvondsten (Huis van Hilde) in Castricum. 

Oud-leden van de werkgroep en een archeoloog van de Cultuur Compagnie assisteerden daarbij. 

 

Marketing en PR 

 

Regelmatig staan in de plaatselijke kranten de tentoonstellingen en tussentijdse activiteiten van 

Museum Kennemerland aangekondigd c.q. vermeld. Ook de website sluit hier naadloos bij aan. 

En....sinds het najaar van 2015 zit het museum op Facebook. 

In het jaarverslag van 2014 stond er onder andere vermeld dat de Club van 100 voor het museum is 

opgezet, aan de invulling hiervan wordt nog steeds hard gewerkt. 

Radio Beverwijk verzorgt in januari al jarenlang een uitzending. Daarnaast is het museum in de 

reguliere uitzendingen regelmatig present, er is een tweewekelijkse rubriek voor Radio Beverwijk.  

Tijdens tentoonstellingen wordt er aan PR gedaan. Affiches van de tentoonstellingen hangen dan op 

markante plaatsen in de IJmond, flyers worden overal uitgedeeld en neergelegd bij veel clubs. 

Ook is er een sponsorplan en folder opgesteld voor de realisatie van het HIC in de nieuwe vleugel,  

de verbouwing en herinrichting van het  museum. 
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Vrijwilligers 

Ineke van Santen – vrijwilligerscoördinator 

 

 Aan het eind van 2015 hadden we ongeveer vijftig vrijwilligers in ons bestand – intern en extern. 

 

Onze zoektocht naar aanvullingen op het gastvrouwen- en -heren team gaat nog steeds door. Het 

actief werven van nieuwe enthousiastelingen heeft op het moment van schrijven nog niet de nodige 

mensen opgeleverd, maar we gaan stug door en hebben ook buiten de organisatie vele hengeltjes 

uitgeworpen. In de loop van 2016 zouden er weer complete en uitgebreidere teams moeten kunnen 

zijn. Ook voor andere werkgroepen en functies blijven we op zoek naar vrijwilligers. 

 

In 2015 zijn we verder gegaan met het onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het 

museum met het voormalig SAB gebouw. De werkgroepen die hiermee bezig zijn geweest hebben 

uitermate veel werk gestopt in de voorbereidingen en uitwerking van de plannen. 

 

Op 18 april was er een excursie gehouden voor de vrijwilligers van het museum, HGMK en de 

historische kringen van Heemskerk en Velsen.  

Bezocht is toen het Huis van Hilde en het Molenproject aan het Uitgeestermeer van de  

Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest.  

Het was een succes. 

 

Dit keer was er op 20 november 2015 het jaarlijkse vrijwilligersuitje. De vrijwilligers gingen naar de 

Broek op Langedijk en wel naar het MuseumBroekerVeiling. Dit is de oudste doorvaargroenteveiling 

ter wereld waar in 1887 het veilen bij afslag was ontstaan.  

Na de uitgebreide en interessante rondleiding in de lighal van de nostalgische schuitjes, deden de 

vrijwilligers in het afmijnlokaal mee aan de demonstratieveiling. Daarna gingen ze in een 

rondvaartboot door het rijk der 1.000 eilanden. 

Weer 'aan wal' volgde er een heerlijk buffet van stamppotten.  

Die avond werden er enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Met name Jannie Polak, de conservator 

die, nadat ze zich jaren heer verdienstelijk voor het museum had ingezet, afscheid nam. 

Het vrijwilligersuitje was weer geslaagd! 
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Bezoekersaantallen van Museum Kennemerland 

 

Bezoekers van het museum 

Jaar Volbetalend Halfbetalend Gratis Lid HGMK Totaal 

2012  475 650 1.125 250 2.500 

2013  650 450 1.150 275 2.530 

2014  1.068 131 1.120 297 2.616 

2015  806 -  301 1.050 2.157 

 

Waar komen de bezoekers vandaan?  

Hoofdzakelijk uit de regio: Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, IJmuiden, Santpoort, Limmen, Velsen 

Noord, Driehuis, Akersloot, Uitgeest. 

Provincie Noord Holland      97 % 

Overig/onbekend    3 % 

 

Bezoekersaantallen website (www.museumkennemerland.nl) 

Jaar Bekeken pagina’s Bezoekers 

2012 10.370  5.407 

2013 12.370  7.330 

2014 39.108 13.261 

2015 37.198 15.222 

 

 

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 voor diverse 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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Balans Stichting Museum Kennemerland (na resultaatbestemming) bedragen x € 1,- 
 

 

 31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14

Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële activa Algemene reserve 7.537€             7.537€           

Investeringen -€                 -€                 Res. Aankoop/restauratie 20.923€           20.923€         

Reserve Bibliotheek 6.109€             6.109€           

Totaal vaste activa -€                 -€                 Reserve Nieuw beleid 8.600€             8.600€           

Reserve automatisering 4.461€             4.461€           

Reserve Klimaatbeheersing 5.278€             5.278€           

Reserve Opleiding vrijwilligers 6.600€             6.600€           

Reserve Archeologie 858€                858€              

Reserve Professionalisering 22.666€           22.666€         

Reserve Huisvesting 15.245€           15.245€         

Totaal eigenvermogen 98.276€           98.276€         

Vlottende activa Vlottende Passiva

Voorraden

Voorraad boeken 2.500€             2.866€             Overige schulden 1.021€             3.030€           

Overige vorderingen 5.222€             325€                

Liquide middelen

Kassaldi 731€                1.456€             

ING Bank Lopende rekening 1.477€             35.136€           

ING Bank Spaarrekening 92.000€           58.753€           

Rek. crt. St. Expl. M. K. 2.711€             2.770€             

Totaal vlottende activa 104.640€         101.306€         Totaal vlottende passiva 1.021€             3.030€           

Nog  toe te bedelen winst 5.343€             

Totaal 104.640€         101.306€         Totaal 104.640€         101.306€       
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Exploitatierekening: 2015 2014

Baten:

Verkoop boeken etc. 402€              2.943€           

Subsidie gemeente Beverwijk 39.219€         33.851€         

Sponsoring 2.000€           12.000€         

Entreegelden 3.610€           5.719€           

Bijdrage HGMK 2.140€           1.795€           

Donaties/Giften 741€              2.317€           

Club van 100 700€              -€               

Rente 715€              593€              

Diversen 198€              36€                

Totale baten 49.725€         59.254€         

Lasten:

Huisvesting

Huur gemeente Beverwijk 20.875€         22.472€         

OZB/Rioolrecht etc. 1.033€           866€              

Onderhoud 378€              1.200€           

Beveiliging 784€              1.831€           

Energie 3.489€           4.993€           

Water 95€                 415€              

Schenking Stichting Huys Auerhaen 2.000€           -€               

Reservering klimaatbeheersing -€               -€               

Totaal huisvesting 28.654€         31.777€         

Algemene kosten

Kosten vrijwilligers 1.704€           3.049€           

Vrijwilligers vergoeding 3.375€           3.000€           

Reservering/kosten opleiding vrijwilligers -€               -€               

Kosten verzekering vrijwilligers -€               182€              

Subtotaal vrijwilligers 5.079€           6.231€           

Verzekering collectie 3.332€           3.330€           

Kosten tentoonstellingen 1.913€           3.482€           

Onderhoud collectie 463€              -€               

Uitbreiding Collectie 50€                 3.463€           

Kosten werkgroepen 167€              115€              

Mutatie voorraad boeken 509€              -€               

Reserveringen -€               -€               

Subtotaal collectie en tentoonstellingen 6.434€           10.389€         

Overige kosten

Kantoorartikelen/-apparatuur 741€              427€              

Huishoudelijke kosten 348€              281€              

Algemene kosten 735€              598€              

Lidmaatschappen etc. 523€              504€              

Bestuurskosten 366€              -€               

Telefoon-/internetkosten 719€              617€              

Promotie 554€              1.076€           

Bankkosten 203€              127€              

Diverse kosten 27€                 5€                   

Reserveringen -€               -€               

Subtotaal overige kosten 4.216€           3.634€           

Totale algemene kosten 15.729€         20.255€         

Totale lasten 44.383€         52.032€         

Exploitatiesaldo 5.343€           7.221€           



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 

 

20 

 

 

  

Toelichting bij het jaarverslag 2015

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

Balans

Eigen vermogen

Het positieve resultaat van 2015 à  € 5.343 is als volgt aan het eigen vermogen toegevoegd:

100 % reserve huisvesting.

Aan de bestemmingsreserves wordt geen rente toegevoegd.

Vaste activa

De is 2015 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 of lager opbrengstwaarde

Overige vorderingen: 31-12-2015 31-12-2014

Debiteuren 2.140€           325€              

Bank rente 715€              

Energiekosten 485€              

Energiebelasting 634€              

Te vorderen omzetbelasting 1.248€           -€                    

5.222€           325€              

Liquide middelen 31-12-2015 31-12-2014

Kasgeld 731€              1.456€           

ING rekening-courant 1.477€           35.136€         

ING spaarrekening 92.000€         58.753€         

Rekening-courant St. Expl. Museum Kennemerland 2.711€           2.770€           

96.919€         98.115€         

Vlottende Passiva

Overige schulden 31-12-2015 31-12-2014

Crediteuren 1.021€           1.083€           

Af te dragen omzetbelasting 1.947€           

1.021€           3.030€           
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Exploitatierekening

Baten

Verkoop boeken etc.

Er zijn in 2015 helaas veel minder boeken verkocht dan in de voorgaande jaren.

Subsidie gemeente Beverwijk

Betreft de voorschotten waarderingssubsidie voor het jaar 2015. De gemeente Beverwijk stelt na ontvangst 

van het, door het bestuur vastgestelde inhoudelijke en financiëlejaarverslag 2015, 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

Donaties/giften

Entreegelden

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.

Diverse baten

Onder de diverse baten is de opbrengst van de verkoop van een museaal item verantwoord

Lasten

Huisvestingskosten

Schenking

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding

Dit betreft de vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilligerscoördinator en de conservator van elk € 1.500.

De jaarlijkse sponsorbijdrage van Pré Wonen van € 12.000 is met ingang van 1 januari 2015 komen te 

vervallen. Een bedrijf heeft een eenmalig sponsorbijdrage verstrekt van € 2.000.

Bijdragen van de vrienden van het museum en de eerste leden van de club van honderd. Het is de 

bedoeling om de komende twee jaar honderd bedrijven en personen te werven die bereid zijn om een 

jaarlijkse bijdrage van minimaal honderd euro te verlenen.

De entreegelden zijn weer op het niveau van 2013. Het jaar 2014 was wat het aantal bezoekers aan 

de wisseltentoonstellingen betreft uitzonderlijk.

De huisvestingskosten zijn lager dan vorig jaar. Dit komt door het opzeggen van de huur van het pand 

aan de IJsselstraat per 1 september 2015 en de lagere energiekosten

De stichting Auerhaen heeft geheel onverplicht het museum intensief ondersteund in het opstellen van 

de inrichtingsplan voor het HIC en de verbouwings- en het inrichtingsplan voor het hoofdgebouw van 

het museum. Ook heeft Auerhaen ons geholpen bij de bespreking van de plannen met de 

monumentencommissie van Beverwijk. Vandaar de schenking.

De kosten van de vrijwilligers zijn weer op het niveau van 2013 en voorgaande jaren.
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Kosten tentoonstelling

Onderhoud collectie

In 2015 heeft er een restauratie plaatsgevonden van een museaal item en er is een nieuwe lijst aangekocht.

Reserveringen

De reserveringen zijn even als vorig jaar niet in de exploitatie rekening opgenomen, maar middels het resultaat

over het boekjaar aan de diverse Reserve Huisvesting toegevoegd. Zie hieronder.

Resultaatbestemming

Deze kosten konden in 2015 zo laag worden gehouden door een bijdrage van de Oranjevereniging 

Beverwijk aan de tentoonstelling "Oranje boven "

Het positieve exploitatiesaldo van € 5343,00 is toegevoegd aan de reserve voor huisvesting. Deze 

reservering zal in 2016 volledig worden aangewend voor de realisatie van het Historisch Informatie 

Centrum ( HIC ) in de nieuwe vleugel van het museum Kennemerland. De niet-gesponsorde kosten 

voor de inrichting van het HIC zullen voor rekening van het museum komen. Het Historisch 

Genootschap Midden-Kennemerland heeft een gift ter beschikking gesteld aan het museum ter 

grootte van de helft van de inrichtingskosten Voor de kosten van de verbouw en herinrichting van het 

hoofdgebouw van het museum zal beroep worden gedaan op sponsoren en fondsen. De overblijvende 

kosten zullen geheel ten laste worden gebracht van de aanwezige reserves van het museum.


