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Jaarverslag 2018 van de Stichting Nationaal Vlasserij-Suikermuseum.  
 

Samenvatting.  

 

2018 is voor de Stichting Nationaal Vlasserij - Suikermuseum (verder te noemen “het 

museum”) een jaar geweest waarin bezoekersaantallen en omzet het niveau van 2017 

niet gehaald hebben. De oorzaak is met name een terugloop in het aantal busreizen dat 

ons museum aandoet. Veel zijn al geweest en komen niet direct weer terug.  Het 

museum streeft ( mede) daarom naar vernieuwing van de expositie, dit zal eind 2019 

gerealiseerd worden. 

 

In 2018  is ook een begin gemaakt met het vernieuwen van de website en de digitale 

opslag binnen het museum. Er is daarvoor een cluster Multimedia gevormd, waarin alle 

media, zowel digitaal als fysiek (boeken, foto’s ect.) zijn ondergebracht. Dit heeft begin 

2019 zijn beslag gekregen. De digitale presentatie van het museum zal komend jaar 

verder uitgebouwd worden en meer voor breed publiek toegankelijk gemaakt worden. 

 

Als tijdelijke expositie was “Zonder boer geen voer” in het museum te zien, een project 

van Regio West Brabant. Ook zijn we dank zij de inspanningen van Jos Huijbrechts 

Gastheer van Waterpoort geworden. 

 

Verder is het door onze modelbouwers vervaardigde schaalmodel van de “sapwinning” in 

de suikerfabriek gereed gekomen en in de expositie geplaatst. Bezoeker kunnen dit 

middels een drukknop laten werken. Voor deze modelbouw kregen we een gift van € 

1000 van de Stichting Welzijnsfonds Zevenbergen. Er wordt nu gewerkt aan de 

aansluitende module van de pulpverwerking. De bedoeling is dat op termijn de gehele 

procesgang in de suikerfabriek op schaal 1: 32 werkend te zien zal zijn. 

 

Ook is op 8 december  weer een zeer geslaagde Kerstmarkt in het museum gehouden 

waar zo'n 380 bezoekers op af zijn gekomen.  

 

Met het project “Museum 2.0” wil het museum zich richten op de toekomst en 

verbeteringen aanbrengen die nodig zijn om het museum toekomstbestendig te maken.  

In  het kader van dit project zijn plannen ontwikkeld voor herinrichting van de exposities. 

Hierbij is vastgesteld dat op termijn de vloeren renovatie behoeven.  

 

Omdat op middenlange termijn in Nederland een energietransitie moet gaan plaatsvinden 

is overleg met de gemeente gestart met als doel het museum klimaatneutraal te maken. 

Verwarmde vloeren kunnen hier deel van uit maken, dit kan dan samen met de renovatie 

van de vloeren gaan plaatsvinden.  

 

In 2018 werd de privacywetgeving (AGV) in het museum  geïmplementeerd. Er is een 

privacyreglement voor het museum opgesteld en de vrijwilligers hebben een 

toestemmingsverklaring getekend. Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar iets 
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verminderd. Enkele vrijwilligers, die vanaf de oprichting actief zijn geweest, hebben nu 

de leeftijd waarop het helaas niet meer gaat. 

Gelukkig hebben zich ook weer een aantal enthousiaste nieuwe vrijwilligers gemeld, het 

totaal bedraagt eind 2018  77. 

 

Financieel is het museum gezond, het boekjaar 2018 is afgesloten met een  positief 

resultaat van € 5.780. Dit is vrijwel geheel bestemd voor aflossing van de langlopende 

lening bij de Gemeente Moerdijk. Er kon nog  € 10.000 worden toegevoegd aan de 

reservering voor Museum 2.0.  

 

Verslag 

 

1.  De missie van het museum is:  

 

 "De vlasserij- en suikergeschiedenis als culturele waarden eigen aan de regio Noord-

West-Brabant, zo professioneel mogelijk beheren, uitbreiden, behouden en presenteren 

door middel van de exploitatie van een museum met een nationaal karakter” 

Het museum is lid van de Nederlandse Museumvereniging en is een geregistreerd 

museum. Aan de missie van het museum is in 2018 op de volgende wijze uitvoering 

gegeven: 

 

 

2. Bestuur  

 

Begin 2018 is een nieuw clusterhoofd aangezocht voor de cluster Suiker en deze is 

tevens qualitate qua benoemd tot bestuurslid. Het bestuur van het museum heeft  5 x 

vergaderd. Van deze vergaderingen is een verslag gemaakt, voorzien van besluitenlijst 

en actiepuntenlijst. De actiepuntenlijst is iedere vergadering  aan de orde gesteld en 

geactualiseerd. Op deze wijze wordt de voortgang van de diverse projecten in het 

museum bewaakt.  

Verder is van elke vergadering een kort verslag gemaakt, dat aan alle vrijwilligers is 

toegezonden. Op deze wijze zijn alle vrijwilligers op de hoogte van wat er in het museum 

speelt. 

 

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, 

secretaris en penningmeester) en de bestuursleden  die tevens hoofd zijn van een 

taakcluster.   

 

Het museum kende in 2016 de volgende taakclusters: 

- Collectietaak Vlasserij  

- Collectietaak Suiker 

- Facilitaire zaken 

- Horeca 

- Marketing en Media   

- Planning en Organisatie Museumbezoek 

- Jet en Jan, scholenprojecten 

 

Per  31 dec 2018 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Dagelijks bestuur: Harm Jan Volkers (voorzitter) Jos Huijbrechts, (secretaris, tevens 

vice- voorzitter) en Bert Beulens (penningmeester). 

Clusterhoofden, tevens bestuurslid:  Lauran Schoone ( collectietaak Vlasserij). Wim 

Dekker (collectietaak Suiker), Leo Kanters (Facilitaire zaken), Miranda Keller (Horeca), 

Jos Huijbrechts (waarneming Marketing en Media), Bert Tanis (Planning en Organisatie 

Museumbezoek), Wim Nelemans ( Jet en Jan).  
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Het bestuur wordt bijgestaan door adviseurs. Adviseurs worden benoemd vanwege hun 

specifieke deskundigheid op een bepaald terrein of vanwege hun grote kennis en ervaring 

met betrekking tot het museum. 

Adviseur met specifiek aandachtsgebied was in 2018 Jan Paul van der Most van Spijk 

(veiligheid en binnenmilieu) en  Helga Stroobant  (tot halverrwege 2018) als 

bibliothecaris. Verder waren als adviseur voor het bestuur beschikbaar: Roel van Dijk, 

Hein de Jong, Bert de Jong, Jan van Meer, Theo de Jong, Adrie Bossers, Cees Coppens, 

Jaques Magielse, Johan van Merrienboer en Peter van der Wiel. 

 

2.1. Financiën 

Voor het overzicht van de financiën  van het museum wordt jaarlijks een rapport 

opgesteld door Cloïn, Administratieve Services. Voor details wordt daarom in dit 

jaarverslag verwezen naar dat rapport.  Op financieel gebied is het in  2018  goed 

gegaan. De reserve ten behoeve van Museum 2.0 kon verder worden uitgebouwd tot € 

35.000.  Voor 2019 kan - mede dank zij een subsidie van de Gemeente Moerdijk- een 

sluitende begroting worden opgesteld. Het boekjaar 2018  is afgesloten met een positief 

resultaat van €  5.780.  Dit  is vrijwel geheel bestemd voor aflossing van de langlopende 

lening, die met de gemeente Moerdijk is afgesloten bij de oprichting van het museum.  

 

2.2 Voorziening ten behoeve van de Vlasserij. 

De Vereniging tot het behoud van cultuurhistorische vlaswerktuigen is in 2015 

opgeheven en heeft zijn bezittingen overgedragen aan het museum. Daarbij is 

afgesproken dat het batig saldo van de vereniging uitsluitend ten behoeve van de 

Vlasserij zal worden besteed. 

Van dit saldo ( € 4579 ) is in 2018  niets besteed. 

 

 

3. Vrijwiligers 

 

In 2018 hebben de volgende vrijwilligers afscheid genomen van het museum: 

Theo van de Luijtgaarde, vrijwilliger vanaf het eerste uur, wegens gezondheid, Riet van 

Sprundel, ook wegens gezondheid, Helga Stroobant, wegens het vinden van betaalde 

werkzaamheden, Aad Noordhoek, Elly Stam en Henk en Leny Krijnen, ook vrijwilligers 

van het eerste uur die wegens gezondheidsproblemen hebben moeten opzeggen. 

 

We  hebben als vrijwilliger mogen begroeten: Carla Kapitein en Rinie Cullens ( horeca) 

Volkert Goede ( multimedia) en Gerard de Gast ( facilitaire dienst) 

Op 31 dec.  2018 telde het museum  77 vrijwilligers 

 

3.1 Fooienpot. 

De fooienpot commissie  bestaat uit Ingrid Verkaik, Bart Gijzen en  Aart Broersma. Ze  

hebben ook dit jaar weer een - zeer gewaardeerde!- kerstverrassing voor onze 

vrijwilligers verzorgd. 

 

3.2. Privacywetgeving( AGV) 

De AGV is binnen het museum geïmplementeerd. Er is een privacyreglement voor het 

museum opgesteld en alle vrijwilligers hebben een toestemmingsformulier ingevuld en 

ondertekend. 

Voor de bestuursleden is een vertrouwelijkheidsverklaring opgesteld. De bestuursleden 

hebben deze ondertekend. 

 

 

4. Bezoekers.  

 

4.1 Resultaten 
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Jaar:                          2014         2015       2016       2017           2018 

Totaal aantal bezoekers   3938         3482       3354)*        4032)*        3317)* 
 
Opbrengst aan entree )**  € 12.661    € 11.828       € 10.467       € 14.743      € 12.873 
 
Opbrengst kantine verkopen  € 15.078    € 15.801          € 10.653        € 16.349      € 13.279 

Museumwinkel                                                                €     439          €     650      €     330 

)* Deze bezoekersaantallen zijn exclusief de bezoekers aan onze kerstmarkt, in 2018 

waren dat 380 

)** Opbrengst is inclusief vergoeding aan onze gids bij rondritten 

 

4.2 Groepsbezoek . 

De afname van het bezoek aan ons museum is vooral toe te schrijven het verminderd 

aantal bussen die het museum in hun aanbod hebben opgenomen. Vorig jaar hebben 103 

groepen ons museum bezocht met in het totaal 2.808 personen,  Doordat er minder 

groepen waren is ook de omzet van onze horecafaciliteiten teruggelopen.  

 

 

5. Evenementen.  

 

5.1 Streekproductenmarkt 

Op zaterdag 28 april werd ’n streekproductenmarkt gehouden op het buitenterrein 

rondom het museum. Er waren 10 standhouders en er was ’n grote variatie van aanbod, 

zoals houten vogelhuisjes, honing en bijenvoorlichting, diverse producten van kersen, 

kaas, worst en vlees van de boerderij, wilgenteen en wol e.d.. De Klunderts vrijwillige 

brandweer gebruikte deze dag om nieuwe vrijwilligers te werven. Ca. 200 bezoekers 

hebben dit evenement bezocht 

 

5.2 Suikerbieten uithollen 

Helaas moest dit jaar wegens te geringe belangstelling het uithollen van suikerbieten ter 

gelegenheid van Sint Maarten vervallen.  Heel jammer. Voor 2019 proberen we het 

opnieuw, we hopen nog steeds deze traditie weer nieuw leven in te kunnen blazen.  

 

5.3 Kerstmarkt 

In het museum is op  8 december  voor de derde  keer  een kerstmarkt gehouden. Het 

museum was geheel in kerstsfeer gebracht.  Er waren 14 standhouders die door het 

gehele museum een plaats hadden gevonden. De horeca verzorgde de gasten met (onder 

meer) erwtensoep en glühwein. Het evenement trok bijna 380 bezoekers.  

 

5.4 Deelname aan evenementen:  

9-15 april  Nationale museumweek 

9 mei-2 juli  “Zonder boer geen voer” 

15-17 juni  Waterpoortweekend met als hot item “water” 

16 juni  Rustplaats Suikerstadmars vanuit Dinteloord 

16 juni  “Bietje Koekoek” bij de oude suikerfabriek van Zevenbergen 

1 september  Oogstdag op Tiengemeten     

8-9 september Kunst en Cultuur route gemeente Moerdijk 

 

 

6. Infrastructuur. 

 

Begin 2018 werd geconstateerd dat er in de derde gang van de Suiker expositie 

scheurvorming in de wanden en het plafond was opgetreden.  Vermoedelijk veroorzaakt 

door hernieuwde zetting van het gebouw door de nieuwe kap en zolderverdieping. 

Hierover is contact opgenomen met de Gemeente Moerdijk en onderzoek heeft 

uitgewezen dat de situatie nu stabiel is en dat de bouwkundige stabiliteit van het pand 
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verder geen gevaar loopt.  Door de gemeente is als eigenaar van het pand en 

opdrachtgever voor de verbouwing een nieuw plafond aangebracht in de derde gang, 

waarmee de zichtbare schade weer hersteld is. 

 

 

7. De collectie.  

 

7.1 Expositie: Vlasserij 

Bij het plaket "Vlasfabriek Dinteloord" is een tekst en foto aangebracht.  

 

7.2 Expositie: Suiker  

In de loop van het jaar werden ons enkele voorwerpen ter beschikking gesteld. Conform 

de voorschriften is dit geheel afgehandeld. 

Maquette is naar beneden verplaatst. In de modelbouwruimte was de maquette van de 

“Sapwinning” zover gereed, dat deze kon worden verplaatst naar de suikerexpositie. 

Daar is de stroomaansluiting gemaakt, zodat het geheel nu operationeel is. Inmiddels is 

een aanvang gemaakt met de bouw van een maquette van de pulpdrogerij. 

Schoonmaakbeurt suikerexpositie. In maart is een schoonmaakochtend gehouden. Met 

diverse mensen van de suikercluster is de boel grondig schoon gemaakt. 

Museum 2.0. In de loop van het jaar is een commissie gevormd voor het project Museum 

2.0.  Inmiddels zijn een aantal besprekingen gevoerd en is de suikerafdeling bekeken op 

wat gehandhaafd moet blijven en wat vervangen wordt, dan wel een andere plaats krijgt 

of waar de boel enigszins moet worden verbouwd/aangepast. Van de besprekingen werd 

steeds een verslag gemaakt. 

Clustervergadering. Op 7 maart is een clustervergadering belegd. Besproken werden  

o.a. het eindverslag van de studenten van Avans Hogeschool en de (gedeeltelijke) 

implementatie hiervan in ons museum. Tevens werd het plannen en invullen van de 

suppoostdiensten onder de aandacht gebracht. 

Eindverslag studenten. Twee studenten van Avans Hogeschool te Breda hebben een 

onderzoek in ons museum gedaan met als doel te bezien hoe we het museum kunnen 

actualiseren en meer uitstraling geven. Onder de bezoekers is onder meer een enquête 

gehouden. Het geheel werd verwerkt in een eindverslag. Dit werd door de studenten op 

de hogeschool gepresenteerd. Het verslag is in ons bezit. 

Persvoorlichting . Gedurende het afgelopen jaar werden diverse journalisten van diverse 

kranten/bladen uitgenodigd in ons museum. BN/De Stem, de Steenbergse  Courant, 

Eilanden Nieuws (Goeree-Overflakkee), Blad KBO, genaamd ONS en de plaatselijke krant  

Inde Klundert gaven hieraan gehoor en plaatsten een verslag in de hun krant. 

Verzoek en toekenning gift Welzijnsfonds Zevenbergen.  Aan het Welzijnsfonds te 

Zevenbergen is een verzoek gericht om een gift uit dit fonds te ontvangen. Het bestuur 

besliste positief op dit verzoek. We ontvingen een gift van 1000 euro, die bestemd is 

voor de modelbouw.                                                                                                                                    

Het bestuur van het Welzijnsfonds bracht ook een bezoek aan onze modelbouwafdeling. 

Aanvraag Willem Wolffprijs. In het afgelopen jaar werd een verzoek gericht aan de 

Stichting Historie der Techniek. Indien men wordt genomineerd is hier een prijs van 2000 

euro aan verbonden, alsmede een plaquette. Op dit verzoek werd niet positief beslist. We 

kunnen andermaal een verzoek indienen.  

 

 

8. Jet en Jan 

 

8.1 Algemeen 

Er zijn weinig veranderingen geweest in het jaar 2018 voor wat betreft het Jet en Jan 

project. In de werkwijze is geen verandering gekomen. Uit de evaluatie blijkt dat de 

participerende scholen daar geen enkele behoefte aan hebben. Zowel ontvangst door de 

vrijwilligers, de geschiedenisles en de activiteiten in het circuitmodel voldoen in hoge 

mate. Dat bleek uit het jaarlijkse evaluatieverslag, dat is besproken op het clusteroverleg 

op 27-09-2018. 
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8.2 Aantallen 

In 2018 meldden zich 20 scholen met 21 groepen zich aan voor het project: 

Januari 15 leerlingen 

februari   8 leerlingen 

maart  36 leerlingen 

april  42 leerlingen 

mei  52 leerlingen 

juni  38 leerlingen 

september 44 leerlingen 

oktober 67 leerlingen 

november 70 leerlingen 

december 15 leerlingen 

In totaal 387 leerlingen. 

De scholen zorgen zelf voor de begeleiding in de verhouding van 1 volwassene op 5 

kinderen. 

 

Verder zijn er in het kader van” Museumschatjes” 2 groepen geweest in januari en 

november met resp. 22 en 25 kinderen. 

 

8.3 Clusterbezetting 

Cluster Jet en Jan telt 10 medewerkers, die volgens een jaarplanning voor de bezetting 

van de schoolbezoeken zorgen. Voor groepen tot 24 kinderen volstaat een bezetting van 

3 medewerkers; voor grotere groepen zijn er 4 medewerkers aanwezig. 

Drie mensen zorgen voor de lesgevende taken; de overige 7 voor de ondersteunende 

taken, zoals de instructie aan de begeleiding, de administratie en de huishoudelijke 

taken. 

 

8.4 Clusteroverleg 

Jaarlijks in september, zie inleiding 

 

 

9. Marketing en Media  

 

9.1 Marketing 

Op 1 november hebben we ons weer gepresenteerd op de beurs BusIdee in Boskoop. 

Omdat dit de 10e keer was kregen we ’n mooie herinneringsplaquette. Op deze beurs 

komen vele touringcarbedrijven met hun klanten zoeken naar leuke dagtochten e.d. 

Ook bezochten we de netwerkbijeenkomsten van “Proef en Beleef Brabant”. Gezamenlijk 

wordt ’n brochure uitgebracht, waarin we ons als museum presenteren, dat bij alle VVV’s, 

campings e.d. in West Brabant gratis te verkrijgen is. Tevens hebben we de mogelijkheid 

om via hun website onze activiteiten te promoten. 

Vanuit Waterpoort wordt de brochure “Waterpoort Werkt” uitgeven. Ook ons museum 

staat hierin vermeld. 

 

 

10 Facilitaire zaken 

 

10.1 Modelbouw  

Voor de maquette van de suikerfabriek is ‘n tafel gemaakt. De maquette uit de 

modelbouw ruimte boven is naar de suikerexpositie overgebracht.  

Het volgende project is nu een pulpdrogerij,  die later naast de sapwinning fabriek wordt 

geplaatst. 

 

10.2 Gebouwen en terreinen 

Bij de nooddeuren naar buiten toe zijn markeringen op het wegdek gemaakt. 
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Op verzoek van Brabant Water zijn door ons enkele keerkleppen geplaatst in het 

waterleidingnet. 

De buitenmuur van de loods is door de gemeente op nieuw ingevoegd. 

Vanwege schade door zetting van de kap is door de gemeente een nieuw systeemplafond 

aan gebracht in de 3de gang van de suikerexpositie. Zelf hebben wij hier LED verlichting 

in aangebracht. 

 

10.2 Veiligheid en Binnenklimaat.  

In 2018 zijn geen  incidenten en ook geen “bijna ongelukken“ gerapporteerd.  

 

10.2.1 Veiligheid 

Incidenten:  

Een aantal keren is het brandalarm afgegaan. Dit werd veroorzaakt door overmatige 

damp/rookvorming in de keuken dan wel bij onderhoudswerkzaamheden in het museum, 

die de  rookmelders activeerden. Bij het afgaan van een alarm, bleek dat sommige 

vrijwilligers niet goed op de hoogte waren hoe het alarm moest worden afgezet. T.b.v. de 

medewerkers was al eerder een schematische handleiding gemaakt, hoe omgegaan moet 

worden met een brand alarm. Dit bleek niet voldoende.  Op de cluster vergadering van 

de horeca is een verdere toelichting gegeven en is een handleiding  uitgereikt, waarin 

stap voor stap de te nemen acties zijn beschreven. Op de andere clustervergaderingen 

dient deze toelichting nog te worden gegeven. 

 

Activiteiten:  

In 2018 hebben op veiligheidsgebied de volgende activiteiten plaatsgevonden :  

-  controle brandblussers en EHBO kisten door de fa CENO in november 2018 

-  Alarmafhandeling werd afgerond met een extra handleiding. 

    

Aandachtspunten voor 2019: 

- Veiligheidsrondes 

- Vluchtweg armaturen controleren. 

- Opnemen Hoofdstuk Veiligheid in handleiding vrijwilligers/infoboek Horeca & Suppoost.. 

- Aanpassen documentatie  veiligheidsbeleid. 

 

10.2.2  Binnenklimaat 

Relatieve vochtigheid en temperatuur worden geregistreerd in de Vlasserij, in de Suiker 

en op zolder in het depot. Gebruik werd gemaakt van zowel de Klima-Pro datalogger als 

ook de oude Escort dataloggers. Daarnaast zijn er haarhygrometers en thermometers die 

een analoge uitlezing geven en wekelijks worden genoteerd. 

 

a: Temperatuur  

Ontvangstruimte:     

Problemen met de achterste radiatoren in de ontvangstruimte en die in de toiletten 

werden opgelost. Jaarlijks onderhoud aan de CV ketels werd uitgevoerd. Vervuiling van 

de lamellen van de linker ketel (ontvangstruimte)  treedt nog steeds op maar is door 

gebruik van een middel ter onderdrukking van deze vervuiling minder hard. In de winter 

is de opwarm snelheid in de ontvangstruimte beperkt, maar acceptabel. Gebruik van de 

geïnstalleerde klokthermostaat die zorgt dat de verwarming op vaste tijden wordt in- en 

uitgeschakeld, stemt tot tevredenheid. 

Onnodig gasverbruik wordt zo vermeden. 

  

Vlasserij- en Suikerexpositie: 

De data recorders indiceren een vrij constante temperatuur in het museum. In het 

stookseizoen variërend van 15-17 gr. C en daarbuiten wordt de buitentemperatuur 

gevolgd met een maximum van  25 gr. C.  Gedurende de zomer  wordt behalve op zolder 

de binnen temperatuur bepaald door de  buitentemperatuur. Bij zware wind wordt het 

wel iets te koud. Verdere verbetering van de tochtwering moet hier uitkomst bieden. 
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Zolder:  

Op zolder varieert de temperatuur  in de winterperiode tussen 15 en 20 gr..  

De airco’s worden ’s winters gebruikt om de bestuurskamer, mediatheek en 

modelbouwruimte te verwarmen. De eerste ervaring leert dat de opwarmcapaciteit vrij 

gering, maar wel voldoet. In de zomer  kan de temperatuur goed in de hand gehouden 

worden. De tijd dat actief gebruik gemaakt wordt van de Airco’s is slechts 1 dag per 

week op woensdag van 9:00 tot uiterlijk 16:00 hr.  

 

b: Relatieve Vochtigheid (R.V.) 

De RV in het museum wordt bepaald door de RV buiten en de binnentemperatuur. De RV 

wordt niet kunstmatig beïnvloed, anders dan in de winter door de temperatuur/de 

verwarming. 

De RV in de 2 exposities verschilt nauwelijks en varieerde tussen 40 en 60 %.  Ruwweg 

varieert de RV in deze winters tussen 40 en 50 % , terwijl in de zomer periode deze 

tussen 50 en 60 % varieert. Hierbij is incidenteel de 60 % overschreden. Op zolder werd 

dit jaar hetzelfde patroon gezien. De introductie van de Airco’s heeft het binnenklimaat 

gevoelsmatig in ieder geval verbeterd.   

 

c: Plannen met betrekking tot het binnenklimaat 

Er is tot nog toe geen aanleiding voor directe maatregelen m.b.t. de regeling van het 

vochtgehalte. Verder dienen wel extra maatregelen (vooral in de vlasserij) m.b.t. de 

tochtwering  genomen te worden.   

 

d: Verlichting 

Er werden geen acties ondernomen anders dan vervanging door energiezuinige lampen 

bij falen van oude verlichting.   

 

e: Energieverbruik 

Het energieverbruik is een belangrijke kostenpost voor het museum Nog steeds worden 

met enige regelmaat onverklaarbare verbruiks-pieken geconstateerd, zowel bij gas als bij 

elektriciteit.  

 

Gas:  

Het gasverbruik bedroeg in de jaren  2016-2017-2018 (1-1 t/m 31-12) bedroeg resp.  

6130 m3 (100%), 4947 (81%) en 3791 m3 (62%) gas. De dalende trend wordt, 

grotendeels  toegeschreven aan het weer (wind en buitentemperatuur). Maar ook de 

verbeterde isolatie sinds de verbouwing in 2015 zal een rol hebben gespeeld. Extra 

aandacht moet nog wel worden besteed aan tochtwering om verdere beperking van het 

gasverbruik te bereiken.  

 

 

Elektriciteit: 

Het elektriciteitsverbruik in de jaren  2016-2017-2018  (1-1 t/m 31-12) was  resp. 14438 

, 13578 en 14482 kWh.  Het verbruik lijkt te stabiliseren.  Het elektriciteitsverbruik zal 

o.a. gerelateerd zijn aan het aantal groepsbezoeken. Vervanging van oude verlichting 

door meer energiezuinige verlichting heeft een beperkt effect gezien het geringe aantal 

uren per jaar dat de verlichting wordt gebruikt.  De verhouding in verbruik tijdens  dal-

uren (nacht, weekend en feestdagen)  / piekuren bedraagt  1.2.  Besparing zal vooral 

gezocht moeten worden bij  de permanente elektriciteitsverbruikers (koel/vrieskasten, 

ventilatiesystemen, airco’s? computers, alarminstallatie, camerasysteem, 

nachtverlichting etc.  

 

 

11. Cursussen, symposia en dergelijke.  

 

11.1 Excursie  
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Onze jaarlijkse educatieve dag voor onze vrijwilligers ging dit jaar naar  Museum “De 

Dorpsdokter” in Hilvarenbeek. Dit museum is qua opzet en grootte min of meer 

vergelijkbaar met ons museum., Het was een interessant bezoek, mede dankzij de 

humoristische uitleg van de rondleider met gebruikmaking van allerlei inheemse dokters 

attributen.  

De dag werd afgesloten met een rondleiding bij de Schrobbelèr in Tilburg, heel anders 

maar ook interessant. 

 

11.2 Cursussen 

De cursus “Gastheer van Waterpoort” is door Jos Huijbrechts succesvol afgesloten,  het 

museum mag zich nu “Gastheer van Waterpoort” noemen, dat te herkennen is aan ’n 

gevelbordje. Als eindopdracht is de Fietstocht Watersnoodroute Moerdijk uitgezet, 

waarvan het museum een van de startplaatsen is. Deze kwam mede tot stand met 

samenwerking van Museum de Watersnoodwoning in Heiningen en het VVV gemeente 

Moerdijk. 

In maart werd de training “Storytelling voor Gastheren” gevolgd met als thema “Jouw 

gasten willen een sterk verhaal”.  De workshop werd gepresenteerd door NL Delta en 

Waterpoort. 

 

 

12. Plannen voor 2019 

 

In 2019 zullen de plannen voor herinrichting van de exposities verder worden uitgewerkt 

en de planning is dat deze eind 2019 worden uitgevoerd. 

Verder is de gemeente Moerdijk overleg opgestart dat er toe moet leiden dat het 

museum energieneutraal zal worden gemaakt 

Het afgelopen jaar is geïnventariseerd  wat de vrijwilliger vindt dat er veranderd 

/verbeterd kan worden in het museum. Hiermee zullen werkgroepen aan de gang gaan 

De onderwerpen hebben betrekking  op alle gebieden van het museum,  

- de collectie 

- de presentatie 

- gebouw en terrein 

- ontvangst van bezoekers 

 

 

 

 

Klundert:     2 mei  2019 

 

Ondertekening: 

 

 

 

 

 

( voorzitter)                                  (secretaris)                            (penningmeester) 


