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Jaap van der Pol (1938-2009), 'Tweeling Malika', acryl op doek,100x120 cm, 2000
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1

Vereniging Museum Waterland

1.1

Inleiding

Museum Waterland is gevestigd midden in het centrum van de stad Purmerend op de
Kaasmarkt nr. 16 in de Oude Kaaswaag. In dit neorenaissance pand werden oorspronkelijk kazen gewogen
en was op de bovenverdieping de Stadsteekenschool
gevestigd.
Tot de sluiting in 1957 heeft de Stadsteekenschool een
belangrijke functie gehad in Purmerend en werden
op deze school bekwame kunstenaars en ontwerpers
opgeleid die later (inter)nationale faam zouden maken.
In 1905 verhuisde de Stadsteekenschool en heeft het
gebouw daarna nog vele andere functies gehad.
Vanaf 1991 is de Vereniging Museum Waterland gevestigd in dit mooie historische pand en is het een schitterende plek waar beeldende kunstenaars met hun kunst
en kunstliefhebbers elkaar ontmoeten.

1.2

Doelstelling

De Vereniging Museum Waterland is opgericht in 1976, en heeft als belangrijkste doelstelling
intermediair te zijn tussen hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en de bevolking van
Purmerend en de regio Waterland. De vereniging heeft een statuut en staat ingeschreven in het
verenigingenregister van de Kamer van Koophandel, waardoor leden niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort.
Aan deze doelstelling wordt momenteel op de volgende wijze inhoud gegeven:
Kollektie Waterland
beheer en verwerving van een collectie eigentijdse beeldende kunst en vormgeving,
door aankopen uit het tentoonstellingsprogramma van het museum en schenkingen
van verzamelaars, kunstenaars, bedrijven en instellingen
Tentoonstellingsfunctie
8 tot 10 tentoonstellingen per jaar in het Museum Waterland
Kunstuitleenfunctie
de kunstuitleen omvat een collectie van ruim 1500 kunstwerken van meer dan 300
kunstenaars uit heel Nederland
Museumwinkel
verkoop toegepaste kunst en designproducten, aluminium lijsten en ophangsystemen
Overigen activiteiten
adviezen, lezingen, concerten, cursussen, verenigingsmaaltijden etc.

1.3

Sterke en zwakke punten

Evenals elke vereniging/bedrijf hebben wij als vereniging onze sterke en zwakke punten.
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Onze sterke punten zijn:
Vereniging Museum Waterland draait grotendeels op vrijwilligers!
Vrijwilligers die woonachtig zijn in geheel Waterland
Iedere zes weken wordt in de museumzaal op de eerste verdieping en de entresol
een tentoonstelling ingericht en in de entreezaal een presentatie uit de tooncollectie
van de kunstuitleen
De combinatie van een tentoonstellingsfunctie en een kunstuitleenfunctie
Museum Waterland is geen galerie maar verkoopt wel kunst. Bijna alle werken
in de tentoonstellingen en de kunstuitleen zijn te koop
Museumwinkel
Ruim 40% van onze bezoekers komen van buiten Purmerend. Museum Waterland
is daarmee een belangrijke speler in het aantrekken en vergroten van bezoekers en
toeristen naar Purmerend
Onze zwakke punten zijn:
Door het wegvallen van subsidies in de afgelopen jaren hebben wij sinds 2013 te
kampen met een exploitatietekort en teren we in op onze reserves
De exploitatie van de kunstuitleen is gevoelig voor de markt en erg afhankelijk is van
het economisch getij
Zowel op bestuurlijk niveau als bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden
is er nog een tekort is aan vrijwilligers
Door gebrek aan vrijwilligers op cruciale functies (PR, fondsenwerving, penningmeester) is te weinig resultaat geboekt in de werving van fondsen en sponsoren
Dat we onze sterke punten onvoldoende communiceren en daarmee aan de weg
timmeren

1.4

Financiën

Exploitatierekening 2014 Vereniging Museum Waterland met vergelijkende cijfers 2013 en 2012
inkomsten
vereniging
tentoonstellingen
kunstuitleen
museumwinkel
fondswerving/subsidies
diversen

exploitatierekening

begroting AV

exploitatierekening

exploitatierekening

2014

2014

2013

2012

15.190

17.000

35.727

5.197

5.500

9.079

14.990
2.920

51.304

49.623

55.211

65.746

2.242

7.500

9.300

7.967

-

-

5.000

31.773

918

500

4.381

1.235

74.851

80.123

118.698

124.631

tentoonstellingen

6.084

6.250

8.585

11.166

kunstuitleen

7.619

8.150

9.683

10.689

museumwinkel

2.007

2.500

2.035

3.816

personeelskosten

27.954

29.200

61.369

66.040

huisvestingskosten

34.029

33.400

35.531

34.515

3.668

3.550

4.676

4.041

81.361

83.050

121.879

130.267

-6.510

-2.927

-3.181

-5.636

uitgaven

burokosten

resultaat
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Kengetallen Museum Waterland

2014

2013

bezoekersaantallen Kaasmarkt 16
tentoonstellingen (en museumwinkel)

bezoekers incl. openingen

3225

3731

kunstuitleen (en museumwinkel)

orientatie en wisselingen

564

955

overigen

vergaderingen, bezoekers op afspraak etc.

312

296

4101

4982

totaal aantal bezoekers Kaasmarkt

kunstuitleen in cijfers
uitgeleende werken per 31 december

454

473

verkochte werken in

43

26

aangekochte werken

0

0

1771

1834

10

11

totaal aantal werken in eigendom, huur of consignatie
tentoonstellingen in cijfers
aantal tentoonstellingen Kaasmarkt
aantal tentoonstellingen overige locaties

1

1

aantal verkochte werken

5

14

aantal tentoonstellingen gedurende zomerweken

3

2

aantal leden per 31 december

201

220

aantal kunstenaarsleden per 31 december

111

111

aantal donateurs per 31 december

260

261

29

28

4

4

167

159

8

7

vereniging Waterland

aantal vrijwilligers per 31 december
aantal vaste sponsoren per 31 december
kollektie Waterland
aantal werken kolletie Waterland
aantal geschonken werken
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Functies Vereniging Museum Waterland

2.1

kerntaken
Collectievorming

De eerste werken voor de Kollektie Waterland, de eigen collectie van het Museum Waterland,
werden gekocht in 1977. De werken zijn aangekocht uit de tentoonstellingen die in het museum
worden gehouden. In 2014 zijn er geen werken aangekocht. Ook wordt de collectie uitgebreid
door schenkingen te accepteren als het werk in de collectiebeleid past. Van de familie Merkus
ontving het museum zes werken van de in 2009 overleden Edamse schilder Jaap van der Pol.
Uit de nalatenschap van mevrouw Smelik-Aukema een aantal werken van Simon de Heer (18851970) en van de Haagse schilder Bob Bonies een zeefdruk uit 1970. Voor het beheer van de
collectie is een stichting opgericht, de Stichting Museum Waterland.

Tentoonstellingen
De werkgroep Tentoonstellingen heeft in 2014 10 tentoonstellingen georganiseerd en is in staat
gebleken een afwisselend en interessant tentoonstellingsprogramma te presenteren. Met dank
aan de werkgroep en de curatoren hebben in 2014 maar liefst 101 kunstenaars hun werk in ons
museum kunnen presenteren! Hieronder geven wij een overzicht van de gehouden tentoonstellingen. Tijdens de zomerweken als ons museum en kunstuitleen gesloten is geven wij gelegenheid aan kunstenaars om gedurende deze weken hun eigen expositie in te richten en te presenteren. In de zomerweken van 2014 zijn drie tentoonstellingen gehouden.
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BEELD van een VERENIGING 1
10 januari - 23 februari 2014 (entreezaal en museumzaal)
Naar een idee van oud-directeur Piet Knook werden uit het bestand van 111 kunstenaarsleden
van de Vereniging Museum Waterland in de eerste maanden van 2014 drie tentoonstellingen
samengesteld, waarin de nadruk ligt op recent werk. Ook liet elke kunstenaar een ouder werk
zien. De achterliggende gedachte was om op deze wijze een link te leggen tussen het werk van
onze kunstenaarsleden en de nieuwe werkgroep Tentoonstellingen. Tevens ontstond hierdoor
de mogelijkheid werk van de kunstenaarsleden te presenteren op de kunstenaarspagina's van
onze website. In deze tentoonstellingsreeks ‘BEELD van een VERENIGING’ is tot en met 26 mei
2014 werk gepresenteerd van 60 kunstenaarsleden.
Beeldend kunstenaar Manja van der Storm stelde aan de hand van door kunstenaars aangeleverd beeldmateriaal, drie tentoonstellingen samen, die elk, door zorgvuldig kiezen en schikken, een afgewogen visueel geheel vormden. Op deze manier ontstond een zeer gevarieerd en
aantrekkelijk BEELD van een VERENIGING.

BEELD van een VERENIGING 2
28 februari - 13 april 2014 (entreezaal en museumzaal)
De tweede tentoonstelling in deze reeks kende wederom een rijk aanbod aan gevoelswerelden,
ideeën en fantasieën in evenzovele toepassingen en technieken. De tentoonstelling bestond uit
schilderijen, textiel, tekeningen, gemengde techniek, graﬁek, houtcollages, fotowerken, keramiek, objecten, 3D art, fotograﬁe en muurbeelden. De kunstwerken gingen verrassende combinaties en dialogen aan met elkaar, de museale omgeving en de bezoekers.
Hierdoor ontstond wederom een zeer gevarieerd en aantrekkelijk BEELD van een VERENIGING.
Elke tentoonstelling uit deze reeks werd geopend met een ofﬁciële opening en afgesloten met
een ﬁnishage om de band tussen de leden te bevorderen.
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BEELD van een VERENIGING 3
18 april - 26 mei 2014 (entreezaal en museumzaal)
Het beeld dat in drie opeenvolgende delen ontstond van de Vereniging Museum Waterland,
ademt veelzijdigheid en kwaliteit. Per tentoonstelling presenteerden ruim 20 kunstenaars
recent en oud werk, verdeeld over de entree- en de museumzaal.
De enige overeenkomst die de kunstwerken met elkaar hebben, is dat hun makers kunstenaarslid van Museum Waterland zijn. De Vereniging Museum Waterland is - nog sterker dan in het
verleden - voor een groot deel afhankelijk van haar leden. Zowel kunstenaars, kunstliefhebbers
als bedrijven.
Ondanks of juist dankzij de enorme verschillen in toegepaste technieken, onderwerpen, materialen, stijlen, thematiek en kleurgebruik, levert ook deze derde tentoonstelling een evenwichtig
totaalbeeld. Deze tentoonstelling bestond uit schilderijen, objecten, gemengde techniek, animatie, tekeningen, sieraden, textiel, graﬁek, fotograﬁe en ruimtelijk werk.

Formeel 2014
29 mei - 13 juli (museumzaal)
Formele kunst is kunst die volgens formele regels tot stand komt. De kunstenaar gaat uit van
een aantal vaste afspraken op basis waarvan het werk, of een serie van werken, wordt gemaakt.
Het werk zal vaak een bepaalde ordening, herhaling of opbouw tonen.
Formele kunst werd in de jaren tachtig ook wel systematische of geometrisch-abstracte kunst
genoemd. In de werkelijkheid van nu is het aantal stijlen veel persoonlijker en daardoor gevarieerder. Vanaf 2009 besteedt Museum Waterland één tentoonstellingsperiode per jaar aan de
formele kunsten. Dit keer is gekozen voor werk in oplage: graﬁek en multiples. Een multiple is
een - ruimtelijk - object dat uit een serie van gelijkwaardige exemplaren bestaat.
De afmetingen zijn meestal bescheiden. Multiples worden vaak, net als graﬁek, in een beperkte
oplage gemaakt. Daardoor zijn multiples meestal relatief goedkoop waardoor zij een aantrek-
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kelijke mogelijkheid vormen voor verzamelaars om een verzameling op te zetten. De multiple
kent een brede waaier van verschijnsvormen. Op ‘Formeel 2014’ was werk is te zien van zeven
graﬁci en vier beeldhouwers.
De keuze van Saskia Wijne
29 mei - 13 juli (entreezaal)
Een selectie uit de kunstuitleen door Saskia Wijne. De titel Formeel - Informeel reageert op de
tentoonstelling Formeel 2014 in de museumzaal.
Zomerweken 2014
13 augustus - 31 augustus
Tijdens de zomerweken, als het museum gesloten is, worden de ruimten verhuurd aan kunstenaars die daarmee in de gelegenheid worden gesteld een tentoonstelling van eigen werk te
presenteren. Deze zomer waren er drie tentoonstellingen te zien die los staan van het museale
programma. De kunstuitleen is in deze periode gesloten.
13 - 17 augustus (museumzaal)
Beeld 2: Noëlle von Eugen en Paksha van Slooten
20 - 31 augustus (entreezaal)
Katrin Cassel, Erica Dooijes, Ineke Koops, Coco M. van Gent, Meindert Regoort
20 - 31 augustus (museumzaal)
Tekenkabinet opgericht door Manja van der Storm
IMG_: Johan Nieuwenhuize
4 september - 12 oktober (museumzaal)
IMG_ is een groeiend archief van meer dan 250 abstracte en semi-abstracte observaties van ‘de
stad’. Deze foto’s maakt Johan Nieuwenhuize tijdens zijn reizen door West-Europa en NoordAmerika. Elke foto is een uiterst zorgvuldige momentopname, een indrukwekkend detail, een
herinnering van de fotograaf zelf.
In de tentoonstelling en publicatie IMG_ worden beelden herhaald en in een steeds wisselende context geplaatst. “Deze manier van werken zorgt ervoor dat de kijker steeds een andere
betekenis geeft aan de individuele beelden en dat er andere beelden en herinneringen worden
opgeroepen”, aldus Nieuwenhuize. Hiermee sluit het project aan bij het beroemde Kuleshovexperiment. Dit experiment van de Russische ﬁlmmaker Lev Kuleshov demonstreert dat de
interpretatie van een gezichtsuitdrukking verandert zodra er andere beelden aan worden gekoppeld. In combinatie met andere shots wordt het expressieloze gezicht er één met een verhaal,
met herinneringen en emoties die bij de kijker worden opgeroepen.
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Op reis met de kunstuitleen: Rolf Weijburg
4 september - 12 oktober (entreezaal)
De tentoonstelling met een selectie van werk van Rolf Weijburg uit de kunstuitleen werd gehouden naar aanleiding van het landelijke thema 'Reizen' van de monumentendag 2014. Weijburg
maakte in de jaren tachtig een aantal reizen naar de eilanden rondom het continent Africa.
Zijn kleuretsen zijn te beschouwen als een reisverslag en atlas 'L'Afrique Périphérique.

Kleinbeeld 1
16 oktober - 23 november (museumzaal en entresol)
Bij het museum leefde al jarenlang het idee om naast solo-tentoonstellingen met werk van
beeldhouwers aandacht te besteden aan multiples en kleinplastiek. Dit idee is nu door de
nieuwe werkgroep tentoonstellingen uitgewerkt in de vorm van een serie van drie tentoonstellingen met werk van steeds een andere generatie. Kleinbeeld 1 toont recent werk van de oudste
generatie: kunstenaars geboren vóór 1950. In februari/maart 2015 volgen de vijftigers en in
juni/juli 2015 de dertigers. Daarmee laat Museum Waterland in een tijdsbestek van ruim een
half jaar een overzicht zien van recente autonome beelden op klein formaat. De werkgroep heeft
deze generatieportretten - met elk twintig kunstenaars met werk van duidelijk herkenbare eigen
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signatuur - samengesteld. De afmetingen van het werk zijn meestal niet groter is dan 50 tot 60
cm. De oudste generatie toont zich opvallend vitaal. De kunstenaars blijven zoeken naar nieuwe
vormen en maken naast traditionele materialen als hout, ijzer en brons ook gebruik van nieuwe
materialen en eigentijdse productiemethoden zoals kunststof en 3D printers.
De kunstuitleen in thema’s
16 oktober - 28 december (entreezaal)
Het werk in de kunstuitleen is van oudsher altijd gepresenteerd op kunstenaar en techniek.
Door de digitale catalogus, onderdeel van het nieuwe administratiepakket dat in oktober 2014
in gebruik werd genomen, is het nu ook mogelijk om de werken naar inhoud in te delen naar
thema of onderwerp. In de tooncollectie op de zolderverdieping is de collectie deels gepresenteerd in een aantal thema-velden. Vanaf 16 oktober zijn een aantal tentoonstellingen gepland
die gebaseerd zijn op deze nieuwe thema-gewijze presentatie.
Self
27 november - 28 december (museumzaal)
Philip Akkerman, Margreet Bouman, Rosemin Hendriks, Koen Ebeling Koning en Aline
Thomassen
In deze tijd van snelle selﬁes op ieders smartphone brengt Museum Waterland vijf hedendaagse kunstenaars bijeen die het zelfportret op oorspronkelijke wijze gestalte geven: slow, met
de klassieke middelen die de teken- en schilderkunst biedt. Elk van deze kunstenaars verkent
tekenend of schilderend een terrein dat verband houdt met de expressie van het zelf, maar daar
eveneens aan ontstijgt.
Het zelfportret is voor hen veel meer geworden dan de gelijkende weergave van hun eigen
gezicht of hoofd. Ze exploreren de eindeloze variatie in uitdrukkingsmiddelen en stijlen, observeren kleine veranderingen die door het ouder worden ontstaan, geven vorm aan wat in hun innerlijk leeft of relativeren het beeld van zichzelf, zodat wij ons er allemaal in kunnen herkennen.
Het zelf als middel en niet als doel. Zoals Koen Ebeling Koning zegt: “Ik maak schilderijen met
mezelf. Niet door het ego centraal te stellen maar door het tentoon te stellen.” Philip Akkerman
noteerde op 13 februari 2004: “Ik ben een schilder en mijn eigenlijke onderwerp is het schilderen.” En Rosemin Hendriks zegt in een interview: “Ik wilde tekeningen maken die ook veel meer
zouden gaan over vorm, lijn, kleur en over techniek. Ik kom al tekenend nog steeds op meer
ideeën dan ik kan uitwerken. Maar vorm is niet het enige wat me bezighoudt. Ook al benader
je het tekenen van een gezicht, zoals ik, vooral vanuit vorminteresse, toch voegt het feit dat de
vorm van een gezicht ogenschijnlijk altijd iets tot uitdrukking brengt, er iets extra’s aan toe.
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Kunstuitleen
Voor Museum Waterland is de combinatie van een tentoonstellingsfunctie en een kunstuitleenfunctie van bijzonder belang. Beide functies vullen elkaar op een bijzondere wijze aan. In het
museum komt het publiek om tentoonstellingen te bezoeken en maken daardoor ook kennis
met de kunstuitleen. Kunstuitleendeelnemers nemen werken mee naar huis en hangen de werken in de dagelijkse woon- en werkomgeving.
De kunstuitleen van Museum Waterland onderscheidt zich vooral door een breed aanbod van
kunst met een hoge kwaliteit en daarbij wordt aan elke stijl en smaak aandacht besteed.
Het beleid is dat de werkgroep Kunstuitleen ervoor zorgt dat er altijd een keus uit tenminste 300
werken. Veel werk is van de “eigen” Waterlandse kunstenaars. Waar de werkgroep Kunstuitleen verder goed op let is dat ook in de prijzen van de kunstwerken voldoende variatie zit. De
prijzen lopen uiteen van 150 tot 2.500 euro.
Regelmatig houden wij in het loop van het jaar in de entreezaal tentoonstellingen met selecties
uit de kunstuitleencollectie. (zie ook hoofdstuk Tentoonstellingen)
Het aantal uitgeleende werken bedroeg per 31 december 2014 454 werken en zijn er in 2014
43 werken verkocht. Totaal heeft de Kunstuitleen 1771 werken in eigendom, huur of consignatie.
Helaas heeft de aanstelling van een coördinator werkgroep kunstuitleen in 2014 niet geleid tot
een gewenste groei van deelnemers zowel van particulieren als van bedrijven en instellingen.
Omdat de samenwerking ook op ander gebied niet succesvol was hebben wij eind 2014 helaas
moeten besluiten de samenwerking met de coördinator kunstuitleen te stoppen.
Per 1 oktober 2014 is er een nieuw administratiepakket voor de kunstuitleen in gebruik genomen en begin 2015 is ook de daaraan gekoppelde digitale catalogus gerealiseerd. Met de
implementatie van de digitale catalogus wordt het de inwoners en bedrijven van Waterland
bijzonder gemakkelijk gemaakt om thuis of op het werk onze collectie van de kunstuitleen digitaal te raadplegen. Er kunnen o.a. selecties gemaakt worden op kunstenaar, stijl, kleur, techniek
en onderwerp. Voorwaarde van succes van dit volledig nieuwe kunstuitleenprogramma is dat
we dat op grote schaal en regelmatig communiceren naar de buitenwereld. We hebben dan
ook besloten om in de 2e helft van 2015 aan de communicatie van onze digitale catalogus hoge
prioriteit te geven.

Museumwinkel
Niet alleen kunnen bezoekers kunstwerken kopen en/of lenen bij Museum Waterland doch ook
prachtige kunstvoorwerpen voor dagelijks gebruik aanschaffen in de museumwinkel. Naast
ontwerpen van “zelfproducerende ontwerpers’, die de objecten in eigen atelier vervaardigen,
zijn er ook producten te koop uit de industrie, die duidelijk de persoonlijke signatuur van een
ontwerper dragen. De collectie omvat glaswerk, aardewerk, lampen, schalen en vazen, servies
en bestek van bekende ontwerpers en labels. Omdat wij met onze museumwinkel niet alleen
bezoekers van onze tentoonstellingen en de kunstuitleen willen bereiken maar ook het winkelend publiek zullen wij in de loop van 2015 ons tot een bredere doelgroep gaan richten met als
uiteindelijk doel een hogere omzet te realiseren in de museumwinkel.

Overigen activiteiten: lezingen, concerten, cursussen, verenigingsmaaltijden
In 2014 zijn deze activiteiten, met name door het reeds genoemde tekort aan vrijwilligers,
slechts in beperkte mate gerealiseerd. Bij de ﬁnishage van Kleinbeeld 1 werd een concert
georganiseerd met een optreden van Reinder van der Woude en Maddy Rentenaar die beide
ook deelnamen aan de tentoonstelling.

2.2

educatie

Voor een instelling als Museum Waterland zijn educatieve activiteiten belangrijk. Niet alleen
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gericht op de tentoonstellingsbezoekers en de deelnemers van de kunstuitleen maar ook op het
onderwijs. Regelmatig komen er basisscholen op bezoek en ook voor het voortgezet onderwijs
heeft het museum programma's ontwikkeld. Zo publiceert het Museum Waterland bij elke tentoonstelling een CKV-wijzer. Deze wijzer is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs
die in het museum een CKV-opdracht willen gaan doen. De CKV-wijzer bevat informatie over de
tentoonstelling in de museumzaal en vragen en opdrachten voor de leerlingen.
De wijzer staat onder redactie van Wilma van Geemert, oud-docent Nederlands van het Jan
van Egmondcollege. De CKV-wijzer wordt gepubliceerd op de website van het museum en kan
door de leerlingen worden gedownload. Met de wijzer en de bijbehorende vragenlijst kunnen
zij vervolgens de tentoonstellingen zelfstandig bezoeken. De ingevulde vragenlijst leveren zij bij
hun docent in ter beoordeling. Met de CKV-wijzer kunnen de leerlingen zich goed op een bezoek
aan de tentoonstelling voorbereiden. De wijzer bevat literatuurverwijzingen en adressen van
relevante websites. Als publiekswijzer kan de CKV-wijzer ook worden ingezet voor tentoonstellingsbezoekers.

2.3

communicatie

In 2014 is de nadruk gelegd op het omzetten van de website van Dreamweaver naar Wordpress
om zo het onderhoud meer in eigen beheer te kunnen doen en sneller wijzigingen en vernieuwingen door te voeren in de website van het museum. Samen met de nieuwe digitale nieuwsbrief waarvoor ingeschreven kan worden en de verbeteringen van onze Facebook-pagina is de
interne workﬂow doorgelicht en waar nodig verbeterd.
Verder sturen wij periodiek persberichten uit naar de regionale dag- en weekbladen zoals
bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe tentoonstelling en verder publiceren wij onze tentoonstellingsagenda in de kunstkalender van het Noord Hollands Dagblad en de agenda's van de
landelijke kunsttijdschriften.
In 2015 hebben wij het plan om een Informatiekrant uit te gaan geven in samenwerking met
een aantal adverteerders. Doel is een grotere bekendheid bij het publiek te krijgen en ze uit te
nodigen ons museum te bezoeken om kunst te komen kijken, en/of kunst te komen lenen en/of
kunst te komen kopen.

2.4

fondsenwerving

Het ontbreken van mankracht (vrijwilligers) is er de reden van dat wij in 2014 niet actief fondsen
hebben kunnen werven.

3

Organisatie

3.1

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond per 31 december 2014 uit de volgende personen:
Bert Wiedemeijer (2009)
Mark van Slooten (2011)
vacature
vacature
vacature
vacature
vacature

voorzitter
particulier
secretaris
vormgever
penningmeester
particulier (vervuld 4 - 2015)
voorzitter werkgroep tentoonstellingen
voorzitter werkgroep kunstuitleen (vervuld 4 - 2015)
algemeen lid
kunstenaar
algemeen lid
kunstenaar

Bestuurslid Hayo Riemersma heeft zich in 2014 helaas om gezondheidsredenen uit het bestuur
moeten terugtrekken.
Het bestuur heeft in 2014 10x vergaderd. In 2014 hebben er geen statutenwijzigingen plaatsgevonden. Onze bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden het bestuur betreffende
geen bezoldiging. Door hen gemaakte kosten welke voortvloeien uit de uitoefening van hun
functie kunnen door de vereniging worden vergoed.
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Adviseur bestuur
Eind 2013 is Piet Knook als directeur Museum Waterland met pensioen gegaan. Het bestuur
heeft Piet Knook bereid gevonden om een aantal werkzaamheden op vrijwillige basis voor ons
te blijven uitvoeren totdat wij in de ontstane vacatures hebben kunnen voorzien. Ontvlechting
en overdracht van werkzaamheden inclusief de tientallen jaren aan ervaring en kennis kunnen
daardoor geleidelijk plaatsvinden. Piet Knook is voorzitter van de werkgroep Tentoonstellingen.

3.2

structuur organisatie

In 2012 is er door het toenmalige bestuur en directeur van de vereniging een Plan voor de
Toekomst opgesteld welke later ook door bestuur en Algemene Ledenvergadering in 2014 is
goedgekeurd. Aanleiding om tot het plan van de Toekomst te komen waren onder andere de
bezuinigingen op kunst en cultuur welke ook het Museum Waterland gingen treffen. Zo is de
subsidie voor het tentoonstellingsprogramma van de provincie Noord-Holland opgeheven en
heeft ook de gemeente Purmerend ingaande 2013 de gemeentelijk subsidie stopgezet. Op de
vorige ledenvergadering is besloten om de functie van (betaalde) directeur te vervangen door
een structuur bestaande uit een werkbestuur met werkgroepen (vrijwilligers).
De beoogde samenstelling (organogram) van bestuur en werkgroepen (kerntaken) ziet er als
volgt:
Algemene
Ledenvergadering

Museum Waterland

Bestuur vereniging
Museum Waterland

Werkgroep

Werkgroepen:
-Educatie

Tentoonstellingen

-Aktiviteiten

Balie

Museumwinkel

Werkgroep
Kunstuitleen

-Comminicatie

ZZP

ZZP

Tentoonstellingen

Kunstuitleen

Bestuur

Werkgroep Tentoonstellingen

Werkgroep Kunstuitleen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid werkgroep WT
Lid werkgroep WK
Lid sponsoring/fondsen
Lid pr

Lid Algemeen Bestuur (vzt)
Schilder
Beeldhouwer
Graﬁcus
Vormgever
Fotograaf
ZZPT

Lid Algemeen Bestuur (vzt)
Schilder
Beeldhouwer
Graﬁcus
Deelnemer kunstuitleen part.
Deelnemer kunstuitleen bedr.
ZZPK

Met de beoogde samenstelling van bestuur is in de loop van 2014 een start gemaakt en heeft
geresulteerd dat op de Algemene Ledenvergadering in april 2015 twee nieuwe bestuursleden
kunnen worden gepresenteerd. Het bestuur streeft ernaar om eind 2015 de samenstelling op
volle sterkte te hebben zodat de bestuurswerkzaamheden gelijkelijk kunnen worden verdeeld.
Vacatures van bestuursleden worden gemeld bij de vrijwilligerscentrale.
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De werkgroep Tentoonstellingen is met de huidige samenstelling in staat gebleken een afwisselend en interessant tentoonstellingsprogramma te presenteren. Er is nog een vacature voor een
schilder en een vormgever.
Het is nog niet gelukt om de werkgroep Kunstuitleen samen te stellen. Het bestuur geeft in
2015 prioriteit aan een invulling van deze werkgroep omdat kunstuitleen ook de belangrijkste
inkomstenbron is. Op de recente algemene ledenvergadering hebben twee kunstenaars-leden
zich voor de werkgroep beschikbaar gesteld per 1 januari 2016. Voor de overige vacatures zal in
2015 een dringend beroep worden gedaan aan de kunstenaars met werk in de kunstuitleen en
de deelnemers kunstuitleen om zitting te nemen in de werkgroep.

Overige vrijwilligers
Vereniging Museum Waterland kent verder werkgroepen op het gebied van communicatie, educatie, ledenactiviteiten en website.

3.3

samenwerkingsverbanden

Ook in 2014 hebben wij met verschillende instellingen weer nauw samengewerkt of deelgenomen aan overleg zoals met Bibliotheek Waterland , Het Vrijwilligerspunt, Overleggroep Open
Monumentendag, Stichting Laag Holland en Cultureel Overleg in Purmerend.

3.4

vrijwilligers & overige activiteiten

Voor de uitvoering van haar doelstelling zijn vrijwilligers voor onze vereniging onontbeerlijk om
als museum en kunstuitleen op het gewenste niveau te functioneren. Vacatures binnen onze
vereniging Museum Waterland worden gemeld bij het vrijwilligerspunt met wie wij goede contacten hebben en op onze website. Per 31 december bestond onze vrijwilligersbestand uit een
respectabel aantal van 29 personen, echter we hebben nog op tal van fronten vacatures. Ook
aan de vervulling hiervan gaat bestuur in 2015 hoge prioriteit geven.
Met de vrijwilligers worden een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

3.5

activa - gebouwen, terreinen en inventaris

Museum Waterland is gevestigd op de Kaasmarkt 16 te Purmerend. Het gebouw wordt gehuurd
van de Gemeente Purmerend. De Stichting Museum Waterland heeft in haar bezit een garage.
Als vereniging kunnen wij om niet gebruik maken van deze garage voor opslag van materialen.

4

Toekomst en Begroting 2015

Toekomst
De toekomst van onze vereniging hangt af of wij in staat zijn voldoende inkomsten te genereren en dan niet alleen uit de kunstuitleen, tentoonstellingen en museumwinkel maar ook door
gerichte werving van subsidies en ﬁnanciële steun van fondsen. In de afgelopen 2 jaren is dat
helaas niet gelukt mede door een onderbezetting op een aantal cruciale functies.
In 2015 en 2016 zal daarom alles op alles gezet moeten worden om deze functies in te vullen.
Om de begroting voor 2015 sluitend te krijgen hebben wij in de begroting van 2015 de kosten
van de coördinator kunstuitleen (vooralsnog) niet opgenomen. Indien in de loop van 2015 de
ﬁnanciële situatie het toelaat zullen wij overwegen om opnieuw een (betaalde) coördinator aan
te stellen. Ons beleid is erop gericht dat zowel de tentoonstellingen als de kunstuitleen in de
toekomst budgetair neutraal draaien.
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Begroting 2015
Begroting 2015 Vereniging Museum Waterland
inkomsten

begroting 2015

tentoonstellingen

ALV
vereniging
tentoonstellingen
kunstuitleen
museumwinkel

incl. verenigingsbaten

kunstuitleen

doorbelasting kosten

incl. museumwinkel

16.200

16.200

5.850

5.850

46.500

op basis van
werkelijk
werkelijk

46.500 werkelijk

5.000

5.000 werkelijk

fondswerving/subsidies

-

-

diversen

500

500

-

74.050

22.550

51.500
-

werkelijk

uitgaven
ledenactiviteiten

-

-

tentoonstellingen

5.150

5.150

kunstuitleen

7.250

-

museumwinkel

1.500

werkelijk

7.250 werkelijk

-

1.500 werkelijk

personeelskosten

23.750

11.750

12.000 werkelijk+1/3:2/3

huisvestingskosten

33.400

11.150

22.250 1/3:2/3

3.000

1.500

74.050

29.550

burokosten

resultaat

5

-

1.500 50/50
44.500

-7.000

7.000

"tekort"

"overschot"

Beleidsplan (verkort) voor 2015 en 2016

Het beleid van het bestuur vereniging Museum Waterland voor 2015 en 2016 is evenals voorgaande jaren gericht op het verwezenlijken van de statutaire doelstelling van de vereniging:
De vereniging Museum Waterland is opgericht in 1976, en heeft als belangrijkste doelstelling
intermediair te zijn tussen kunst en de bevolking van Purmerend en de regio Waterland.
Daarnaast gaat het bestuur zich in 2015 en 2016 speciﬁek richten op de volgende onderwerpen:
In 2015 ontvlechting en overdracht werkzaamheden van voormalig directeur Museum
Waterland
Aanmelding museumregistratie alsook Aanvraag lidmaatschap Museumvereniging
Nederland resulterend naar een invoering van de museumjaarkaart
Verdere implementatie van de nieuwe structuur zoals besloten in 2013
Werving van nieuwe bestuursleden ( vrijwilligers) voor de vacante functies
Werving van overige vrijwilligers op basis van een nog op te stellen vacaturelijst mede
werkers Kunstuitleen en Museum
Uitvoering van openstaande huisvestingszaken
Betrokkenheid van (kunstenaars) leden vergroten bij de vereniging
Werven van fondsen
Aanvraag indienen voor een waarderingssubsidie bij de zes gemeenten behorende tot
de regio Waterland
Werving nieuwe leden en donateurs/vrienden van de vereniging
Uitbreiding van deelnemers kunstuitleen
Opstellen meerjarenbegroting 2016-2018 (waarin verwerkt mogelijke kostenbesparing en verhoging inkomsten)
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Opstellen visie- en beleidsplan 2016-2018
Opstellen collectieplan 2016-2018
Opstellen (concept) expositieplan 2016
In 2016 bestaat de vereniging 40 jaar. Notitie maken hoe we daar aandacht aan
willen besteden
Updaten van statuten en huishoudelijk reglement
Vrijwilligersbeleid; Het museum als vrijwilligersorganisatie meer op de kaart zetten
Uitbrengen van een Informatiekrant (grotendeels betaald door select aantal
adverteerders). Doel is de inwoners van Waterland nog meer te informeren van het
bestaan van kunstuitleen en Museum Waterland
Samenwerken met ondernemers c.q. instanties die moeten leiden tot een verhoging
van het aantal bezoekers
Colofon
Tekst
Vormgeving

Theo Brak
Piet Knook

Afbeeldingen:
Voorzijde
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9

Jaap van der Pol
Reinder van der Woude
Marinus Fuit
Nan Mulder
Piet Tuytel
Johan Nieuwenhuize
Luuk Kramer (foto)
Koen Ebeling Koning

Angèle van Thillart
Ton de Kroon
Peter Verdonk
Riki Mijling

Philip Akkerman

Het bestuur Vereniging Museum Waterland
Purmerend, 28 mei 2015
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