Jaarverslag 2018
MuzeeAquarium Delfzijl
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Organisatie en personeel, VVV 

17

kwam de volgende dag: Open Huis met 2057 bezoekers.

G.J. van Beek – Koers, mr. P. van Wijngaarden en de heer

De reacties waren fantastisch! Daar hebben we het ten

H. Havinga.

slotte voor gedaan. Heel fijn voor alle mensen, die zo

2018 is een geweldig jaar geworden voor het Muzee

hard gewerkt hebben. Het voelde als loon naar werken.

Aquarium en we hopen, dat 2019 weer een prima jaar

Bedankt allemaal voor jullie inzet!

voor de stichting mag worden.

ing. H.T.T. Leenders penningmeester, mr. H.N.Wessels

Helaas zijn er in de eerste helft van het jaar 3 vrijwil
ligers overleden.

Bedankt voor jullie inzet!

Het museum was aan de achterzijde nog

De heer Johannes Beukema was onze oudste vrijwilli

een bouwput tijdens de opening.

ger. Hij is 94 jaar geworden en was tot op hoge leeftijd

Greet Doornbos,

een gedreven amateur archeoloog.

voorzitter bestuur Stichting MuzeeAquarium Delfzijl

Harry Dik overleed plotseling aan een hersenbloeding.
Hij was bijna 68 jaar en vrijwilliger sinds 2012. Eerst bij
Foto voorzijde:

de werkgroep educatie en daarna als gids.

Op 2 juni 2018 was het

Ook Bert van Raaij heeft de opening niet meer mee kun

MuzeeAquarium voor het

nen maken. Bert bleek ongeneeslijk ziek te zijn en na

eerst open voor het publiek.

De collectie wordt na opslag in Groningen teruggebracht naar het MuzeeAquarium.
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een kort ziekbed is hij, op 68-jarige leeftijd, overleden.
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Inleiding
Voor het MuzeeAquarium was 2018 een gedenkwaar

Maar het resultaat overtrof ieders verwachtingen: ruim

dig en heel positief jaar: op 1 juni werden de deuren van

20.000 bezoekers tussen 1 juni en 31 december was

het nieuwe museum geopend voor het publiek! En ook

een record in de geschiedenis van het MuzeeAquarium.

de VVV verwelkomde vanaf die datum haar bezoekers

In het jaarverslag dat voor u ligt, kunt u lezen wat het

in het MuzeeAquarium. Tot die datum draaide alles om

museum ondernomen heeft in 2018. Het inrichtings

het halen van deze deadline en het voltooien van de

project was dermate omvangrijk, daarvan is een zelf

nieuwe inrichting. En na die datum was het natuurlijk

standig inhoudelijk verslag opgesteld. Een financieel

een verrassing: we hebben een nieuw museum, maar

verslag van dit project is opgenomen in de jaarrekening

weet het publiek ons ook nog te vinden? Hoe geven we

van 2018, eveneens een apart document. Dit jaarver

bekendheid aan ons nieuwe museum? Zijn de bezoekers

slag heeft met name betrekking op de exploitatie van

tevreden? En de subsidiegevers en fondsen? Hoe doet

het museum.

de nieuwe organisatie het? Hoe gaat de samenwer
king met de VVV? Allemaal zaken die ons bezighielden.

Cynthia Heinen, directeur

Bezoekers in het MuzeeAquarium

Bezoekers bij de schelpen en de geologie.
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De opening van het nieuwe MuzeeAquarium.

Bezoekers in het museum tijdens de opening.

Het is zover… de opening van een
nieuw MuzeeAquarium!
In 2017 was de nieuwe openingsdatum gezamenlijk

gewerkt aan de inrichting en het toewerken naar het

vastgesteld op 1 juni 2018. Dat was een jaar later dan

moment van de opening. Dat bestond voor een groot

oorspronkelijk was gepland. Reden daarvoor was, dat de

deel uit uitvoerende werkzaamheden, maar ook uit een

werkzaamheden in en rond het nieuwe gebouw vertra

groot aantal overlegmomenten, vergaderingen en ad

ging hadden opgelopen en ook financieel de dekking van

viesgesprekken. Zo kwam bijvoorbeeld het expertteam

het inrichtingsplan nog niet rond was. Maar gelukkig kon

dat bij het begin van het project was gevormd langs voor

in 2018 gestart worden met een sluitende begroting

een preview. Zij adviseerden over diverse zaken, zoals

voor de inrichting, voldoende liquiditeit en zo konden de

de nieuw te vragen entreeprijs en het sponsorbeleid,

opdrachten voor het uitvoeren van de inrichtingsplan

maar ook over keuzes die met de collectie en bijvoor

nen gegeven worden. Vanaf dat moment is er non-stop

beeld het exterieur van de bunker te maken hadden.
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Jaaroverzicht van activiteiten
De activiteiten waren logischerwijs vooral gericht op het

ren) uit het basisonderwijs in de regio, in samenwerking

moment van de opening en op het functioneren van het

met het IVAK. De icc’-ers werd gevraagd wat voor hun

museumbedrijf daarna. Tijdens de eerste helft van het

leerlingen wel en niet aantrekkelijk zou zijn in de nieu

jaar zijn er een paar momenten geweest waarop ‘men

we opzet van het museum. Met deze bril beoordeelden

sen van buiten’ een preview konden krijgen van het nieu

zij het museum als kindvriendelijk en voorzien van vol

we MuzeeAquarium. Zo werd de pers een aantal keren

doende ruimte voor interactieve kennismaking met de

uitgenodigd vóór de officiële opening om het grote mo

historie en cultuur van de regio.

ment alvast voor te bereiden en hier bekendheid aan te

In het voorjaar vond de aftrap voor de seizoenswandel

geven. Maar er werd bijvoorbeeld ook een bijeenkomst

tocht ‘Pronkjewailpad’ eveneens plaats in het Muzee

georganiseerd voor icc’-ers (interne cultuur-coördinato

Aquarium.

Dag van het Wad.

Er kwamen ook groepen op bezoek, zoals de bedrijven
club Ventus en diverse service-clubs.
Om aandacht te vragen voor de opening werd een week
vol activiteiten gepland, in de eerste week van juni. Ook
zou tegelijk met het museum de eerste wisseltentoon
Flyer van de tentoonstelling ‘Doar broest de zee. Dijken,

stelling worden geopend. Deze tentoonstelling had als

stormvloeden en waterverdediging rond de Eems’.

titel: ‘Doar broest de zee. Dijken, stormvloeden en wa
terverdediging rond de Eems’. De tentoonstelling is tot

Opening Pronkjewailpad.

De Rabozaal in gebruik.
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De multifunctionele zaal werd ook al gebruikt als verga

en met de kerstvakantie blijven staan. Voor deze ten

derruimte: het Waterschap Noorderzijlvest hield op 16

toonstelling werden objecten geleend van de Groninger

mei een bijeenkomst voor hun relaties uit de drie noor

Archieven, het Landesmuseum für Natur und Mensch te

delijke provinciën over het lopende dijkbouwproject,

Oldenburg, het Museum Stad Appingedam, het Noorde

wat uniek is in Nederland.

lijk Archeologisch Depot te Nuis, het Waterschap Noor
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Landschap en de VVV. Dankzij deze landelijke activiteit

Bezoekers

kon het MuzeeAquarium meeliften in de nationale publi
citeit rond dit evenement.
Het was de grote verrassing van 2018: de teller stond

kunnen uitkomen. Maar de verdubbeling daarvan was

De Rabobank organiseerde een dag voor de kinderen

op 31 december op 20.230 bezoekers! De prognose

boven verwachting.

van hun leden: 125 kinderen kwamen langs voor allerlei

was 10.000, naar aanleiding van het aantal bezoekers in

activiteiten: knutselen van piratenhoeden en piraten

2016, het laatste jaar dat het MuzeeAquarium geopend

Het MuzeeAquarium verzamelt gegevens over haar

kettingen, het eten van gezond lekkers (als piraat wil

was. Toen werden 20.000 bezoekers ontvangen en dus

bezoekers om gericht aan werving te kunnen doen. Zo

je geen risico op scheurbuik lopen), het doen van aller

zou een half 2018 toch op 10.000 bezoekers moeten

worden bij de kassa de postcodecijfers gevraagd. Hier

lei proefjes, het zoeken naar een schat en als hoogte
punt: de beroemde piraat Jack Sparrow was er ook, met
vrouwelijke piraat Miss Molly. Zowel vrijwilligers van het
MuzeeAquarium als personeelsleden van de Rabobank
hebben zich ingezet om van deze dag een succes te

Schema van bezoekersaantallen MuzeeAquarium gesorteerd op entreebewijzen
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Op 30 juni heeft het MuzeeAquarium deel genomen aan

Groepen kinderen						
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13

0
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de ‘Dag van het Wad’, waarbij een markt op het voorter

													

rein werd georganiseerd die in het teken stond van het
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Jack Sparrow en Miss Molly.
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Waddengebied, met hulp van de Stichting Groninger
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Overzicht bezoekersaantallen augustus t/m december 2018 in procenten
op basis van postcodecijfers

uit blijkt dat van de bezoekers
20% uit Delfzijl komt, nog eens
40% uit de provincie Groningen

Gebied		Aantal		

en van de buitenlandse bezoe

%

kers de meeste uit Duitsland.
Gemeente Delfzijl		

932		

20%

Provincie Groningen		

2076		

44%

Rest Nederland		

2138		

45%

Het gedeelte gratis bezoekers
is gering. Bezoekers die alleen

Rest Nederland

voor VVV-informatie binnen
stappen, worden niet geregis

Buitenland		 511		11%
Buitenland
Totaal Nederland		

4214		

treerd. De registratie vindt pas
plaats als een entreebewijs

89%

wordt gekocht.
totaal aantal bezoekers		

4756		 100%

Gemeente Delfzijl
Provincie Groningen

Dankzij de registratie van de be
zoekers via het kassasysteem

Opmerkingen van bezoekers in het gastenboek

blijkt dat met name de familie
kaarten bijzonder in trek zijn. Deze kaarten bieden een

plimenten en enthousiaste reacties. Maar ook af en toe

kleine korting voor een bezoek van twee volwassenen

een kritische noot, waarmee het museum zijn voordeel

en maximaal twee kinderen. Ook de museumkaart

kan doen. Zoals het plaatsen van een extra leuning bij

wordt veel gescand: dankzij het lidmaatschap van de

een trapje of een extra bankje voor bezoekers.

stichting Museumkaart ontvangt het museum hiervoor
een vergoeding plus managementinformatie die online

Voor groepen biedt het MuzeeAquarium op maat ge

in te zien is. Bij het verzamelen van bezoekersinformatie

maakte arrangementen aan. Een standaardarrange

wordt zorgvuldigheid in acht genomen en rekening ge

ment heeft een eenvoudig gekozen basisprijs van 10

houden met de wet op de privacy.

euro per persoon, bij een groep van minimaal tien per
sonen. Dit bedrag is dan inclusief entree, rondleiding en

Dan is er nog het gastenboek dat permanent op de kof
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Groepen in het

fietafel ligt en waarin bezoekers hun opmerkingen over

MuzeeAquarium

het museum kunnen schrijven. Hierin staan veel com

koffie/thee met een koekje.
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Collectie en depot
Balie met scherm.

Donateurs, fondsen,
subsidiegevers en sponsoren

De collectie van het MuzeeAquarium bestaat uit een

ne dieren uit de Waddenzee en de Noordzee. Daarmee is

aantal deelcollecties: scheepvaart(historie), schelpen,

het een bijzondere vorm van levend erfgoed. Vanwege

geologie, fossielen, archeologie, historie van Delfzijl

het houden van levende dieren, valt het MuzeeAqua

en het zeeaquarium. De collectie is daarmee bijzonder

rium onder het nationale Dierentuinbesluit en rappor

divers, want het betreft niet alleen cultuurhistorie maar

teert het elk jaar aan de Rijksdienst voor Ondernemend

ook natuur(historie) en zelfs levende natuur: het aqua

Nederland, afdeling vergunningen, over de visstand en

rium herbergt circa dertig soorten vissen en andere klei

de kwaliteit van het water.
In totaal telt de collectie ca. 8.000 objecten. Hiervan

In 2018 zag de stichting MuzeeAquarium het aantal

sponsoren: bedrijven in de regio die voor meerdere jaren

is een gedeelte gedigitaliseerd en in Adlib opgeno

donateurs verdubbeld worden. Hierbij moet wel vermeld

een sponsorcontract aan wilden gaan, bijvoorbeeld voor

men, namelijk 4.426 objecten; dankzij een bijdrage

worden dat alle vrijwilligers eveneens donateur zijn ge

3 of 5 jaar. Deze jaarlijkse bijdrage was bestemd voor de

van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon een deel van

worden, maar zonder betalingsverplichting. Op deze

exploitatie, met name voor de wisseltentoonstellingen.

de scheepvaartcollectie worden gedigitaliseerd en

manier hebben vrijwilligers de mogelijkheid om op hun

De sponsoren worden dan ook vermeld op de affiches

gefotografeerd. Ook op de Collectie Nederland is het

pas een introducé gratis mee te nemen voor een muse

en uitnodigingen voor de tentoonstellingen. Voor details

Muzee
Aquarium vertegenwoordigd. Het MuzeeAqua

umbezoek. Daar was veel vraag naar, omdat vrijwilligers

over de fondsen en sponsoren wordt verwezen naar

rium heeft deelgenomen aan het project Digitalisering

hun thuisfront graag wilden laten zien hoe het muse

de jaarrekening. Van een stichting die opgeheven werd

Collecties via Erfgoedpartners Groningen, waarvan het

um was geworden. Bovendien krijgen de vrijwilligers

en anoniem wenst te blijven ontving het museum een

resultaat terug te vinden is op de websites www.dim

op deze manier dezelfde informatie en aanbiedingen

bijdrage voor educatieve projecten en arrangementen

con.nl en www.collectiegroningen.nl.

die donateurs ook ontvangen. Andere donateurs be

voor minderheidsgroepen. Het museum ontvangt een

talen minimaal 20 euro per kalenderjaar. Er zijn ook vrij

exploitatiesubsidie van de gemeente Delfzijl.

Elke collectie heeft een eigen team vrijwilligers. Deze

willigers die deze bijdrage wel betalen.

teams hebben de tijdelijke conservatoren bijgestaan
De subsidiegevers, fondsen en sponsoren staan met

in hun keuze voor de nieuwe inrichting. Deze nieuwe in

In 2018 heeft de fondsenwerfgroep van het museum zijn

naam vermeld op de wand bij de entree en met logo op

Etensbord afkomstig van een door de Duitsers gevorderd schip

richting had onder andere als doel om de collecties te

werk voortgezet en met name ingezet op het vinden van

het grote scherm achter de balie.

uit de Tweede Wereldoorlog.

verbinden en op een eigentijdse manier te presenteren.
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In 2018 is een start gemaakt met het opstellen van een

Communicatie en PR

collectiebeleid, waarvan ook het verzamel- en ontza
melbeleid deel uit zullen maken. Het museum heeft een

Depot van de scheepvaartafdeling.

inpandig depot: in het souterrain, het voormalig wed

In 2018 is gestart met een communicatiegroep, die

radio Havenstad FM, persberichten naar lokale en lan

strijdbassin, is een viertal depotruimtes gecreëerd. Het

zich bezig heeft gehouden met de communicatie en pr

delijke media. Dit laatste was heel breed: diverse televi

eerste is bestemd voor de VVV, facilitaire dienst en het

rond de opening van het nieuwe museum. Deze commis

siezenders, tijdschriften en websites op het gebied van

aquarium; het tweede voor de museumwinkel en beel

sie werd gevormd door vrijwilligers van de VVV en het

cultuur en toerisme: dankzij de digitale mogelijkheden

dende kunst/fotoarchief. Het derde is het grootste en

MuzeeAquarium en versterkt met een communicatie

konden veel partijen bereikt worden.

voor de scheepvaart/historie van Delfzijl ingericht en

deskundige van de gemeente Delfzijl.

het vierde is voor de geologie, archeologie en fossielen.

De acties bestonden uit het genereren van zoveel mo

Een belangrijke actie was de lancering van een nieuwe

In 2018 is het klimaat van dit depot nauwlettend bijge

gelijk ‘free publicity’: interviews met Radio en TV noord,

website. Tegelijk bleek hoe moeilijk het was om ge

houden en bleek het heel constant met een niet te hoge
Dat vergde nog het nodige onderzoek, het herschrijven

vochtigheidsgraad. Omdat het in een souterrain is ge

van teksten, het fotograferen van de collectie en het

vestigd, kan er geen daglicht bij de collectie komen.

maken van een selectie. Dat betekende in sommige ge
vallen dat langdurige bruiklenen geretourneerd konden

Een deel van de collectie in het depot bestaat uit

worden maar ook dat nieuwe objecten in bruikleen wer

rekwisieten. Hierbij wordt onder rekwisieten verstaan:

den aangevraagd. Via de lokale media werd het publiek

dubbele objecten of replica’s, die bijvoorbeeld ingezet

gevraagd om objecten die een aanvulling zouden kun

kunnen worden als aankleding op beurzen, of tijdens

nen vormen op de collectie. Bepaalde periodes, zoals

schoolbezoeken en projecten. Aan de middenstand in

de Tweede Wereldoorlog, waren nog niet sterk verte

Delfzijl is aangeboden om objecten uit deze collectie te

genwoordigd in de collectie, maar dankzij de oproep kon

lenen, waar ook gebruik van wordt gemaakt. Zo staat

dit worden aangevuld. Zo werd een etensbord gebracht

er in een winkel voor biologische producten een vitrine

met op de onderzijde een hakenkruis: afkomstig uit een

met koralen en schelpen met daarbij folders van het

door de Duitsers gevorderd schip dat na de Tweede We

MuzeeAquarium.

reldoorlog weer teruggevonden werd door de eigenaar.
Het bord stond tot voor kort gewoon tussen andere bor
den in zijn keukenkastje.

De nieuwe website.
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Het spandoek van

Organisatie en personeel, VVV

het museum.

Het MuzeeAquarium is een stichting met een bestuur,

De maandag is al sinds jaar en dag de vaste vrijwilligers

bestaande uit zeven leden. De dagelijkse leiding ligt bij

dag. Dan wordt er nieuws uitgewisseld en bijgepraat en

de directeur en de twee andere leden van het manage

gewerkt aan de collecties. Op maandag vindt ook stan

mentteam: één manager voor de financiën en adminis

daard het overleg plaats van het MT en de bestuursver

tratie/coördinator vrijwilligers en één voor facilitaire

gaderingen worden elke tweede maandag van de maand

en technische zaken. Daarmee is duidelijk welke taken

gehouden.

onder welke manager vallen. De directeur is ook verant

gevens die ontleend waren aan de oude website off-

2018 zijn twee nieuwsbrieven uitgekomen, in april en in

line te krijgen. Ter promotie van het nieuwe museum

december.

woordelijk voor de collectiegroepen en de pr.

Het MuzeeAquarium telt 70 vrijwilligers, inclusief de

Behalve de directeur zijn alle medewerkers vrijwilligers.

bestuursleden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

zijn ook nieuwe folders gemaakt, die het museum zelf
rondbrengt bij toeristische en culturele trekpleisters

Voor de interne communicatie wordt vooral veel gebruik

in de provincie. Er zijn drie grote reclamespandoeken

gemaakt van e-mail. Daarnaast is er een tweemaan

gemaakt, die gebruikt zijn op borden bij de toegangs

delijkse interne nieuwsbrief. Als daar aanleiding toe is,

wegen van Delfzijl, maar bijvoorbeeld ook bij een evene

wordt een bijeenkomst voor de vrijwilligers georgani

ment als de Havendagen in september. Overige commu

seerd, zoals bijvoorbeeld over de indeling van het depot.

nicatie vond plaats via Facebook en de nieuwsbrief. In

Uitreiking van de provinciale vrijwilligersprijs.
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De vrijwilligers zijn verdeeld in groepen: baliemedewer

veerkracht bleek dusdanig groot, dat het allemaal goed

kers, zeeaquarium, scheepvaart, facilitair, administra

verlopen is en dat is een indrukwekkende gezamenlij

tie, gidsen en tentoonstellingen, fossielen, geologie en

ke prestatie van iedereen die bij het MuzeeAquarium

techniek. Dan zijn er nog een paar ‘eenmansfracties’:

betrokken was in deze periode. Het bestuur heeft de

bibliotheek, archeologie, communicatie en schelpen. In

vrijwilligers dan ook bedankt met een barbecue op 6 juli.

2017 is een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld, om ook

En in december volgde nog een bijzonder blijk van waar

in 2018 gericht nieuwe vrijwilligers te kunnen gaan wer

dering voor de vrijwilligers: de uitreiking van de Provin

ven. De vrijwilligers van de VVV en de baliemedewerkers

ciale Vrijwilligersprijs op 10 december. De prijs bestond

van het MuzeeAquarium bemensen samen de balie. De

uit een oorkonde en een motivatie, plus een bedrag van

directeur is de enige betaalde kracht en heeft een aan

€ 3.000,-. Tekenend voor de vrijwilligers van het Muzee

stelling voor 20 uur (0,5 fte). Het is in sommige geval

Aquarium was, dat toen hen gevraagd werd waaraan

len een subsidieverplichting om te vermelden dat het

het bedrag besteed zou moeten worden, zij allemaal

Eind december werd

salaris ruimschoots binnen de grenzen blijft van de Wet

suggesties voor het MuzeeAquarium aandroegen, maar

deze familie als

Normering Topinkomens. Voor het inrichtingsproject

niet voor zichzelf.

20.000ste bezoeker

Vrijwilligers helpen met het ‘inhuizen’.

zijn twee externe conservatoren aangetrokken, die na

Vrijwilligers achter de balie.

verwelkomd door

de opening extern nog bepaalde werkzaamheden heb

Aan het eind van het jaar werd het traditionele Captains

voorzitter Greet

ben afgerond.

Dinner gehouden in het Eemshotel voor alle vrijwilligers.

Doornbos.

Daar kon teruggeblikt worden op een intensief jaar, maar
Dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor een museum, werd

wel positief: met een dankwoord door de voorzitter voor

eens te meer bewezen in 2018. Er is heel hard gewerkt

ieders inzet in 2018 en een toost op de toekomst van

om op de geplande datum open te kunnen gaan en daar

het nieuwe MuzeeAquarium!

Hoe krijgen we alles in de scheepvaartzaal...

na is heel hard gewerkt om de bezoekers te ontvangen,
de puntjes op de i te zetten voor wat betreft de inrich
ting, het verspreiden van promotiemateriaal en het
leefbaar en comfortabel houden van het museum voor
bezoekers. Het ontvangen van 20.000 bezoekers is
niet alleen een mooie prestatie; het trekt ook een zwa
re wissel op de vrijwilligers en de organisatie. Maar de
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