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Inleiding

2015 is een bewogen jaar geweest voor het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. 
Begin van het jaar hebben we afscheid moeten nemen van de toenmalige directeur. 
Vervolgens hebben twee bestuursleden acht maanden lang de interim directie 
gevoerd. Op 1 september is de nieuwe directeur aangesteld. En eind 2015 hebben 
we van drie bestuursleden van het eerste uur afscheid genomen.
De interim directie heeft de organisatie onder de loep genomen. De financiën en 
bedrijfsvoering zijn doorgelicht en op orde gebracht. Dankzij een incidentele 
subsidie van Gemeente Schiedam ter bevordering van de liquiditeitspositie en het 
daarbij horende herstelplan hebben we 2015 positief kunnen afsluiten. 
In 2014 heeft de directie en het bestuur van het Nationaal Jenevermuseum 
Schiedam de eerste stappen genomen voor de herpositionering van het 
Jenevermuseum. November 2014 is het rapport Toekomst Nationaal 
Jenevermuseum Schiedam, samengesteld door TiMe Amsterdam, verschenen. 
In 2015 is hier vervolg aan gegeven in de vorm van drie expertmeetings, waarin 
ideeën over het nieuwe museumconcept zijn verzameld. In augustus 2015 heeft 
TiMe op basis van de expertmeetings aanbevelingen opgesteld. Op basis van alle 
geleverde input heeft de nieuwe directeur, in samenwerking met TiMe in oktober 
2015 Uitgangspunten voor het Integraal Masterplan 2016-2020 opgesteld. Deze 
uitgangspunten zullen de basis vormen van het uiteindelijke interne beleidsplan en 
het Masterplan  welke in 2016 zullen worden opgeleverd.
In de tussentijd heeft het Nationaal Jenevermuseum (Jenevermuseum, 
Museummolen en branderij) niet stilgezeten. Een zeer succesvol Jeneverfestival, 
Brandersfeesten, Molendag, Monumentendag, heropening depot en niet te 
vergeten de Liduina-tentoonstelling hebben voor veel aandacht en bezoekers 
gezorgd.

 
Marjolein Beumer
Directeur Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Maart 2016

↑ Afscheid van de bestuursleden van het eerste uur: 
     Bob de Kuyper, Joep Stassen en Reinier Scheeres.
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Publiekszaken

Jenevermuseum

In 2015 waren de volgende tentoonstellingen te zien in het Jenevermuseum: 

1. Vaste opstelling (gefaseerd hernieuwd vanaf oktober 2015)
2. Stappen door de tijd (tot eind september 2015)
3. Sterke verhalen (tot eind november 2015)
4. Liduina (vanaf eind november 2015)

Het streefcijfer voor 2015 was 20.000 bezoekers binnen te halen voor het 
Jenevermuseum. Uiteindelijk hebben we dankzij het Jeneverfestival 23.275 
bezoekers mogen verwelkomen. Hiermee hebben we weer meer bezoekers 
gehad dan in 2012, voor de terugval van het aantal bezoekers in 2013 en 2014.
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Liduina-tentoonstelling →

Tijdens het feestelijke  openingsweekend 
op 21 en 22 november hebben maar liefst 
247 mensen van de                                              
samenwerkingstentoonstelling Liduina, 
van schaatsster tot stadsheilige en de 
diverse activiteiten in het                                
Nationaal Jenevermuseum schiedam 
bezocht.
Deze tentoonstelling laat het leven van 
Liduina zien in al haar facetten, haar
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functioneren als rolmodel toen en nu en haar invloed op de stad Schiedam door de eeuwen 
heen.



Museummolen

De molen heeft in 2015 meer dan 7.500 bezoekers binnengehaald. Hiermee 
is tevens het streefcijfer voor 2015 (3.000 bezoekers) ruim behaald. Het 
moge duidelijk zijn dat de belangstelling voor de molen zeer hoog is en de 
promotie en de arrangementen met de fluisterboot en het Jenevermuseum, 
zeer succesvol zijn.
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Museummolen De Nieuwe Palmboom →

De Nieuwe Palmboom is een werkend museum. Als je geluk hebt, dan is de molenaar op de           
maalzolder aan het werk. De molenaars zijn een paar keer per week aanwezig. Zij geven graag uitleg 
over hun vak! Vanaf de balie (de houten omloop rond de molen) heb je een prachtig uitzicht op de 
andere molens van Schiedam en op de oude binnenstad.

Historie molen

De oorspronkelijke molen ‘De Palmboom’, een brandersmolen, werd door een brand in 1901 op de 
stomp na geheel verwoest. Negentig jaar na de brand kwam de herbouw van de molen op gang. Dit 
unieke project kreeg steun van vele Schiedammers. In 1993 opende Museummolen                                   
‘De Nieuwe Palmboom’ zijn deuren.
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Evenementen
In 2015 hebben we de volgende evenementen georganiseerd of er aan deelgenomen:

April                              Nationaal Jenevermuseum Schiedam is Monument van de Maand april 2015

18/19 april   Museumweekend (306 bezoekers)

9 mei                              Nationale Molendag (366 bezoekers)

13/14 juni                       Jeneverfestival (5.514 bezoekers)

16 augustus                   Ketels aan de Kade

12/13 september         Open Monumentendagen (800 bezoekers)

24 september  Presentatie Branderswijn 2015

25/26/27 september   Brandersfeesten (2.540 bezoekers)

10 oktober   Nacht van de Geschiedenis Schiedam

11 oktober   Ruilbeurs KLM-huisjes

21 november                 Opening Liduinatentoonstelling (95 bezoekers)

22/23 november           Openingsweekend Liduinatentoonstelling (340 bezoekers)

20 december  Workshop jeneverproeven ihkv. Serious Request Delft

Cocktailwedstrijd tijdens het Jeneverfestival ↑

Onder bezielende leiding van Arno van Eimeren van 
Barrrelproofcompany vond op zondag 14 juni op het 
podium in de Havenkerk wederom een internationale 
cocktailwedstrijd plaats tussen teams van bekende      
bartenders. 
Een beetje zoet, een beetje zuur, een beetje liefde en 
natuur. Heerlijke prikkels, het was een spannende      
wedstrijd! De top 3 van de cocktailwedstrijd was als volgt: 
1.Door74 uit Amsterdam; 2.Jigger’s uit Gent; 3.Level uit 
Rotterdam. Gefeliciteerd!

← Open Monumentendagen 2015

Tijdens de Open Monumentendagen was het                         
Jenevermuseum op zaterdag 12 september vanaf 11:00 uur 
geopend. Bovendien was het museum op beide dagen gratis 
toegankelijk. Zaterdag was Proosje aanwezig om gratis 
rondleidingen te geven over de tentoonstelling Sterke 
verhalen. Alles over de geheimen achter de gevels van de 
KLM-huisjes. De stokers waren op zaterdag aanwezig in de 
branderij om uitleg te geven over hun vak. Op de                  
binnenplaats vonden diverse optreden plaats van Opera aan 
de Schie. Op beide dagen was er in het Proeflokaal weer 
verkoop van Jeneveralia. Dus verzamelaars konden hun 
hart weer ophalen.

← Presentatie Branderswijn 2015

Donderdagmiddag 24 september zijn de eerste 
flessen Branderswijn 2015 aangeboden aan       
burgemeester Cor Lamers, de nieuwe                          
museumdirecteur Marjolein Beumer en kunstenaar 
Jacques Tange. Het is de tweede Branderswijn uit 
wat een serie moet worden, als het aan de stokers 
van het Jenevermuseum ligt. Peter Mulder, Henk 
Schoof, Ronald Mol en Ton Heuchemer maakten de 
Branderswijn 2015 uit moutwijn, die vier keer         
gestookt en drie jaar gelagerd is in een beperkte 
oplage van 100 stuks. 
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Cultuureducatie

Het Jenevermuseum en de Museummolen 
De Nieuwe Palmboom hebben een zeer grote 
bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en 
uitvoeren van het educatieproject Schiedam 
Brandersstad, voor het basisonderwijs. Het 
museum is tevens contactpersoon voor de 
docenten.

Voor meer informatie zie: 
www.schiedambrandersstad.nl

  Cultuureducatie

  Jenevermuseum

  Museummolen

  Totaal    

2015

324

318

642

2014

460

51

511
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Publieksonderzoek

Tijdens de loop van de tentoonstelling Sterke verhalen is een 
enquête gehouden onder de bezoekers. De resultaten     
daarvan zijn na afloop van de tentoonstelling (eind november 
2015) uitgewerkt. 

In totaal hebben 130 personen deelgenomen aan de enquête. 
Hiervan hebben 120 personen een eindcijfer gegeven. Het 
gemiddelde cijfer was 8,2. De personen onder de 50 jaar 
waardeerden de tentoonstelling iets lager dan de ouderen, 
met een verschil van 0,1 punt. 

Het onderwerp van de tentoonstelling werd als laagste 
gewaardeerd, met gemiddeld een 7,7. Het hoogste werd 
gewaardeerd: collectie, vormgeving en inrichting, met een 
8,4. Inhoud en overzichtelijkheid scoorden 8,1 en leesbaar-
heid een 8,3.

Uit de enquête is verder gebleken dat:

- De reden om naar schiedam te komen voornamelijk het 
bezoek aan het museum was (44%)
- Vrijwel iedereen naar het museum is gekomen voor het 
museumbezoek in het algemeen en dus niet voor de tentoon-
stelling (68%)
- De meeste bezoekers bij het museum terecht zijn geko-
men via vrienden of kennissen (26%) of internet (22%)



Collectiebeheer

In een hoog tempo is het depot van het Jenevermuseum ingericht, is de klimaatkast geplaatst en zijn de kwetsbare objecten (papier) 
in de klimaatkast ondergebracht. Eén dag per week wordt er door een groep vrijwilligers, onder leiding van onze collectiebeheerder 
de collectie gedigitaliseerd.

  Digitalisering   Collectie     Aantal

  Fotografie (digitaal)  Etiketten     14.500

     Miniatuurflessen   36.000

  Scans    Foto’s     1.500

       Artikelen     15 distilleerderijen

  Registratie (digitaal)  Etiketten     14.500

  Archief distilleerderij Rutte     25 verhuisdozen

  Archief distilleerderij De Kuyper periode 1895-1909 10 verhuisdozen
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↑ Luuk Ruys, directeur van het De Grootfonds, opende woensdag 4 
november het depot van het Jenevermuseum dat is ondergebracht bij 
distilleerderij De Kuyper. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe 
depot is de klimaatkast waarin kwetsbare materialen zoals papier op 
een veilige manier bewaard kunnen worden. Deze klimaatkast is 
afkomstig uit het voormalig Legermuseum in Delft en is met heel veel 
hulp van vrijwilligers en Vrienden van het Jenevermuseum               
gedemonteerd, overgebracht naar Schiedam (met behulp van de firma 
Mammoet) en daar weer in elkaar gezet. Een groot deel van bijna een 
half miljoen museumobjecten kan met de komst van de klimaatkast en 
het nieuwe depot nu op een juiste manier worden bewaard en beheerd. 
Samen met vele vrijwilligers gaat collectiebeheerder Henk Hettinga 
verder met het catalogiseren, documenteren, beschrijven en             
digitaliseren van de collectie. Het nieuwe depot is mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage van het De Grootfonds. 
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Bedrijfsvoering

Exploitatie Branderij

In 2015 is er hard gewerkt aan het zelfvoorzienend maken van de Branderij. In 2015 hebben we vrijwel alle kosten (inkoop en perso-
neel) kunnen bekostigen uit de verkoop. We verwachten in 2016 winstgevend te kunnen zijn, wat ten goede komt aan het museum.

    

  Opbrengsten  

  Opbrengst branderij flessen

  Opbrengst branderij bulk 
   
  Inkoop
  
  Inkoop branderij verkoop flessen

  Inkoop branderij verkoop bulk 
  
  Lasten  

  Salaris stoker (incl. werkgeverslasten etc)

  Vrijwilligersvergoedingen   
  
  Balans       

→ Arrangement
“In de Branderij”

 

Als het werk in de branderij gedaan is, kun je je eigen fles Old Schiedam 
bottelen, het museum bezoeken en krijg je een proeverijtje. Leuk voor 
een familie- of bedrijfsuitje, maar je kunt je hier uiteraard ook                 
individueel voor aanmelden.

Totaal 2014

36.099

4.011
   

  
-34.721

0
  

 

-28.253

-4.500
  

-27.364

Totaal 2015

30.886

10.868
   

  
-14.995

0
  

 

-28.253

-4.500
  

-5.994

Jenever proeven is 
lekker, maar zelf        
meewerken aan het 
stookproces is wel heel 
bijzonder! Neem een 
kijkje achter de        
schermen van onze 
branderij en maak 
samen met de                
jeneverstoker het beslag 
voor onze traditionele 
moutwijnjenever. 
Beleef hoe in vroeger 
eeuwen het product 
gemaakt werd waar 
Schiedam wereldwijd 
bekend mee werd. Snuif 
de geuren op van weleer, 
toen Schiedam vol stond 
met branderijen en 
distilleerderijen. 
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Cultureel ondernemerschap
Van het Jenevermuseum en de Museummolen De Nieuwe Palmboom wordt 
verwacht dat zij minimaal 17,5% aan eigen inkomsten genereert. Over 2015 
hadden we een percentage van de eigen inkomsten van 32%. Hiermee zitten 
we dus ruim boven de norm.

 
   Baten 2015    € 

   Subsidie Gemeente Schiedam 369.854 68%

   Eigen inkomsten   172.829 32%

   Totaal     542.683 100%

Bestuur
Begin 2015 is actief gezocht naar nieuwe bestuursleden. Er is vervanging 
gevonden voor drie bestuursleden die al geruime tijd onderdeel vormden van 
het bestuur. In de eerste helft van 2015 zijn de nieuwe bestuursleden           
aangetreden en is er een overdrachtsperiode van 6 maanden gestart. Begin 
december 2015 is officieel afscheid genomen van de aftredende                
bestuursleden. Met de nieuwe voorzitter wordt ruime expertise in de culturele 
sector binnen gehaald.

Samenstelling bestuur begin 2015:

-Reinier Scheeres (voorzitter)
-Bob De Kuyper (penningmeester)
-Jan Franken (secretaris)
-Niels Valkenburg (bestuurslid)
-Joep Stassen (bestuurslid)
-Peter Elderman (bestuurslid)

Directie
In maart 2015 is de toenmalige directeur (Alwine van Winsen)            
afgetreden. 
In de periode februari – september hebben twee bestuursleden (Peter 
Elderman en Niels Valkenburg) als interim-directie gefungeerd. Zij 
hebben zich met name gericht op personeelszaken, financiën en 
ICT-zaken.
Per 1 september 2015 is Marjolein Beumer aangesteld als directeur.

Medewerkers
Bedrijfsvoering

• Bestuur (5 bestuursleden, onbezoldigd) 
• Directie (0,9 fte)
• Administratie (0,45 fte) 
• Schoonmaak (0,8fte)
• Technische dienst/Collectiebeheer (1fte)
• Medewerkers collectiebeheer (7 vrijwilligers)
• Stokers (0,8fte en 3 vrijwilligers)
• Molenaar (oproep, vergoeding per inzet)
 
Publiekszaken

• Medewerker tentoonstellingen/bruiklenen/      
 Communicatie/marketing (0,6 fte)
• Baliemedewerker/beheerder Molen/educatie (0,7 fte)
• Baliemedewerker/receptioniste JM (0,9 fte)
• Baliemedewerkers (0,6 fte)
• Rondleiders (oproep, vrijwilligers of vergoeding per rondleiding)

Samenstelling bestuur eind 2015:

-Joop Daalmeijer (voorzitter)
-Niels Valkenburg (penningmeester)
-Jan Franken (secretaris)
-Peter Elderman (bestuurslid)
-Johan de Koster (bestuurslid)
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Financieel overzicht 2015 Jenevermuseum en Museummolen    Begroting 2015  Definitief 2015

Netto baten            148.000   129.529

Directe inkoopkosten           -29.500   -23.050

Totaal subsidies/fondsen/sponsoring        413.892   413.154

Totaal salarissen           -309.565   -280.556

Totaal overige personeelskosten        -39.300   -36.947

Totaal afschrijvingskosten         -39.300   -15.040

Totaal huisvestingskosten         -121.600   -111.775

Totaal kantoorkosten          -14.700   -16.942

Totaal verkoopkosten          -13.200   -18.206

Totaal kosten tentoonstellingen        -8.000   -2.820

Totaal algemene kosten          -33.500   -31.520

Resultaat            -22.196   5.827
    

Totalen   

Baten+ subsidies/fondsen/sponsoring       561.892   542.683

Lasten+inkoopkosten          -584.088   -534.036

Resultaat            -22.196   5.827

    

Verhouding subsidie gemeente tov overige inkomsten     65%/35%   68%/32%

Samenvatting financieel overzicht 2015



Colofon

Beeldmateriaal: Marco Zwinkels, Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Grafisch ontwerp: Mark Schilder
Tekst en samenstelling: M. Beumer
 
Nationaal Jenevermuseum Schiedam
3111 CH Schiedam
T 010-2469676
E info@jenevermuseum.nl
W www.jenevermuseum.nl
 
Jeneverfestival 2015 is mede mogelijk gemaakt door:

Fonds Schiedam Vlaardingen eo
Stichting de Groot Fonds
Gemeente Schiedam
Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam
Deltaport Donatiefonds

 
Tentoonstelling Liduina, van Schaatsster tot stadsheilige is mede mogelijk gemaakt door:
Fonds Schiedam Vlaardingen eo
Stichting de Groot Fonds
Gemeente Schiedam
Elise Mathilde Fonds
Deltaport Donatiefonds
Juriaanse Stichting
Gemeente Archief Schiedam
Stedelijk Museum Schiedam
 
Realisatie klimaatruimte is mede mogelijk gemaakt door:
Stichting de Groot Fonds
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