
 
 

Hoofdpunten uit het actuele beleidsplan: 
 

Het MuzeeAquarium is een stichting die in haar statuten heeft vastgelegd 
wat haar doelstelling is: “het is stand houden en zo mogelijk verder 

ontwikkelen van het museum en zeeaquarium en voorts al hetgeen met een 
en ander rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 
 

Deze doelstelling biedt voldoende ruimte voor een groeiend museum om 
een ambitieus beleid op te stellen, binnen de kaders van middelen en 

financiële mogelijkheden. Het MuzeeAquarium wil hét museum zijn voor 
Delfzijl en de regio, dus de missie is dat elke inwoner het museum eens of 

meerdere keren bezocht heeft. Daarnaast wil het MuzeeAquarium regio-
overstijgend zijn en wordt ingezet op het vergroten van de bekendheid 

buiten Delfzijl en over de landsgrens heen ook Duitse bezoekers 

enthousiasmeren. De basisteksten bij de vaste opstelling zijn al tweetalig, 
in het Nederlands en Engels, maar middels QR-codes of NFC-tags (Near 

Field Communication-chips) de informatie ook in het Duits aanbieden.  
 

Verder wil het MuzeeAquarium de collectie laten groeien, met name op het 
gebied van de historie van Delfzijl en de regio, als onderdeel van de Collectie 

Groningen. Het aquarium heeft een levende collectie, die een afspiegeling 
moet zijn van het leven in de Waddenzee en Noordzee, grote dieren 

uitgezonderd. Zo kan het museum de bezoekers kennis laten maken met 
een onderwaterwereld die normaal gesproken verborgen blijft.  

 
In de visie van het museum kan dit doel verwezenlijkt worden door het 

bezoekersaantal te laten stijgen, dankzij gerichte pr en marketing en het 
aanbieden van aantrekkelijke en spraakmakende activiteiten, zoals 

lezingen, workshops, thema-dagen en tijdelijke exposities. Daarnaast wil 

het museum zich blijven ontwikkelen door de collectie te laten groeien en 
de presentatie kritisch in het oog te houden en waar nodig te vernieuwen. 

Dit gaat gelijk op met de professionalisering die het museum een aantal 
jaren geleden heeft ingezet op alle terreinen. Zo blijft ook in het groeiproces 

de kwaliteit gewaarborgd. 
 

Inkomsten 



Het museum verkrijgt inkomsten uit reguliere subsidie van de Gemeente 
Eemsdelta en de Provincie Groningen. Daarnaast worden voor projecten 

fondsen geworven. Reguliere inkomsten zijn verder: sponsoring door 

bedrijven in de regio, donaties van particulieren, inkomsten uit verhuur, 
entree, arrangementen en koffie/thee en museumwinkel. 

 
Het beheer en de besteding van het vermogen 

Een uitgebreide toelichting hierop is opgenomen in de jaarrekening. 
De stichting hecht er aan een reserve te hebben en is bezig deze weer op 

te bouwen, na de grote verbouwing rond 2018. Er worden reserveringen 
gemaakt onder andere voor het onderhoud van de nieuwe inrichting en 

investeringen in de toekomst.  

 


