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INLEIDING
2016
Voor u ligt het directieverslag 2016 van het Nationaal Jenevermuseum
Schiedam.
2016 heeft vooral in het teken gestaan van de oplevering van het Masterplan
2016-2020. Het Masterplan is voorgelegd aan Gemeente Schiedam ten
behoeve van de toekomstige budgetsubsidie en projectsubsidie voor de
herinrichting van de twee museumlocaties (Museummolen en
Jenevermuseum). Eind 2016 is het Masterplan goedgekeurd en is de
budgetsubsidie en projectsubsidie voor de periode 2017-2018 toegekend. In
de tussentijd heeft het museum met beperkte eigen middelen en bijdrage van
fondsen een groot aantal projecten, zoals tentoonstellingen en evenementen
kunnen organiseren. Daarnaast is veel tijd en energie gestoken in het verder
verbeteren van de bedrijfsvoering, zodat het museum klaar is voor de
realisatie van de toekomstplannen.

IN MEMORIAM
Op 4 december 2016 overleed Rein Melchers. Hij was vele jaren de drijvende
kracht achter distilleerderij ‘De Lokomotief’, die destijds gevestigd was in de
panden waarin nu het Jenevermuseum is ondergebracht. De Lokomotief was
een Schiedams familiebedrijf dat een groot scala aan gedistilleerde dranken
produceerde en die tot ver over onze grenzen verkocht.
In zijn bedrijf huisvestte hij tot de liquidatie ervan de verzameling
miniatuurflesjes van de Stichting B.J. de Jong, destijds veruit de grootste
verzameling miniatuurflesjes in Nederland en uniek omdat de collectie ook
een groot aantal flesjes telt uit de negentiende eeuw. Doordat de collectie zich
niet meer in de distilleerderij De Lokomotief bevond is deze bij de brand
gespaard gebleven. Inmiddels is de collectie in bruikleen overgedragen aan
het Jenevermuseum en is daar dagelijks te bewonderen.

MASTERPLAN
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam heeft in maart 2016 het ‘Integraal
Masterplan Nationaal Jenevermuseum Schiedam 216-2020’ opgeleverd,
welke het eindresultaat is van twee jaar onderzoek en doorontwikkeling van
de toekomstplannen van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Doel is om
het museum de komende vijf jaar qua bedrijfsvoering en publieksfunctie
toekomstbestendig te maken. Ook de insteek van het museum zal
veranderen; het wordt in de nieuwe situatie een echt ‘belevingsmuseum’.

MISSIE EN VISIE
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam geeft bezoekers een beeld van de
ontwikkeling en maatschappelijke en economische betekenis van
Nederlandse jenever. Het beheert, behoudt en ontsluit collecties en
documenteert en deelt achterliggende kennis en verhalen via
publiekspresentaties, evenementen op locatie en internet.
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Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam wil op termijn functioneren als
gespecialiseerd nationaal museum met bijbehorend publieksbereik. Het wil
daarmee bijdragen aan het imago van jenever en aan het imago en de
cultuur-toeristische versterking van de stad Schiedam. Voor de
jeneverbranche wil het museum een aantrekkelijk en effectief publieksplatform
zijn. Ook streeft zij naar interactie en samenwerking met inwoners van
Schiedam en Nederlandse jeneverproducenten.
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam wil dit bereiken door:
► een nieuw overkoepelend museumconcept;
► professionalisering, herpositionering en herinrichting van de
verschillende locaties;
► het aangaan van (her)nieuw(d)e samenwerking en partnerships binnen
en buiten Schiedam.

DOELSTELLINGEN
Het museum heeft voor de komende vijf jaar een aantal doelstellingen
geformuleerd:

1. Verhogen aantal bezoekers fysieke locaties en online
► Jenevermuseum: van 18.753 naar 24.000 bezoekers (25%)
► Museummolen: van 6.168 naar 7.500 bezoekers (20%)
► Opstarten www.wikischiedam.nl: 50.000 bezoekers in 2020

2. Verbreden publiek
► 75% uit de nationale/internationale doelgroep ‘levensgenieters’
► 20% uit de doelgroep ‘Schiedammers’ (stijging van 5% t.o.v. 2014)
► 5% uit de doelgroep ‘Onderwijs’ (stijging van 2,5% t.o.v. 2014)

3. Bijdragen aan aantrekkingskracht Schiedam
4. Samenwerken binnen Museumkwartier
5. Maximaliseren inkomsten t.b.v. continuïteit en uitbouwen
museum
BRANDING EN DOELGROEPEN
De huidige Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam wil zich gaan
profileren als nationaal ‘instituut’. Daarbij zal de stichting op ‘corporate niveau’
naar buiten treden. In de publiekscommunicatie wordt verwezen naar de drie
locaties: Jenevermuseum, Museumbranderij en Museummolen. De merknaam
‘Old Schiedam’ blijft gehandhaafd voor de jenever uit de Museumbranderij.
Het bedrijfsprofiel is als volgt geformuleerd: “Het Nationaal Jenevermuseum
Schiedam is hét museum over heden en verleden van de Nederlandse
jenever en gin, waarbij verhalen en beleving centraal staan. In de
Museumbranderij wordt de traditie van het ambachtelijk stoken van moutwijn
en jenever in de praktijk gebracht. De Museummolen laat de bezoeker het
productieproces van jenever en de historie van de Schiedamse molens
ervaren.”

4

Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam wil een divers publiek aanspreken.
Het museum richt zich hierbij op:
► ‘Levensgenieters’
► Schiedammers
► Leerlingen Primair, Voortgezet en Beroepsonderwijs (in
groepsverband)
► Overige doelgroepen (bijv. onderzoekers, vakmatig geïnteresseerden
en vertegenwoordigers van de gedistilleerdbranche)
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BEDRIJFSVOERING
MUSEUMREGISTRATIE
Op 23 december 2014 is het Nationaal Jenevermuseum, inclusief de
Museummolen ingeschreven bij het Museumregister Nederland. Deze
registratie biedt voordelen zoals de verkrijging van een certificaat dat nodig is
om gebruik te kunnen maken van de voordelen van de Museumkaart en bij
het aanvragen van subsidies. De registratie schept ook verplichtingen zoals
het voldoen aan de Museumnorm, hanteren van de Ethische Code voor
Musea en het uitvoeren van de jaarlijkse zelfanalyse. Het Nationaal
Jenevermuseum Schiedam heeft in 2016 de museummonitor en zelfanalyse
ingevuld. Eind 2016 zijn de resultaten bekendgemaakt en deze zullen begin
2017 geanalyseerd worden.

CODE CULTURAL GOVERNANCE
De 9 principes van het Cultural Gouvernance worden door het bestuur en
directie onderschreven en actief toegepast.
Het bestuur voldoet aan:
• duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij horende
verantwoordelijkheden;
• integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle
betrokkenen (de stakeholders);
• deskundigheid in bestuur en toezichtt;
• effectief bestuur en toezicht, waarover ook verantwoording wordt
afgelegd;
• effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte
besteding van (publieke) middelen.

Bestuur
Eind 2015 is vervanging gevonden voor drie bestuursleden die al geruime tijd
onderdeel vormden van het bestuur. In de stichtingsstatuten zijn de rechten en
plichten van het bestuur vastgelegd.
Samenstelling bestuur sinds eind 2015:
-

Joop Daalmeijer (voorzitter)

-

Niels Valkenburg (penningmeester)

-

Jan Franken (secretaris)

-

Peter Elderman (bestuurslid)

-

Johan de Koster (bestuurslid)

Directie
Per 1 september 2015 is Marjolein Beumer aangesteld als directeur. Per 1
september 2016 is Beumer in vaste dienst aangesteld door het bestuur. In het
directiereglement zijn de rechten en plichten van de directeur vastgelegd.
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CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Het Nationaal Jenevermuseum heeft een effectieve en transparante vorm van
cultureel ondernemerschap. In het businessmodel van het museum verwerft
het museum inkomsten via dienstverlening en productverkoop
(merchandising) binnen vier domeinen:
► Levering van tegenprestaties en nakomen van prestatieafspraken
richting gemeente Schiedam, zoals binnen de overeenkomst voor de
jaarlijkse exploitatiesubsidie wordt vastgelegd.
► Levering van diensten (in de vorm van tentoonstellingen, activiteiten,
manifestaties en overige dienstverlening) aan bezoekers van het
Jenevermuseum, Branderij en de Museummolen.
► Levering van tegenprestaties en/of diensten (o.a. communicatie en
goodwill) aan overige publieke en private partijen die daartoe
sponsorgelden, donaties, of marktconforme vergoedingen betalen.
► Levering van producten, zoals in de Branderij geproduceerde moutwijn
en jenevers, aan afnemers die daartoe marktconforme vergoedingen
betalen.
In het verlengde van deze vormen van cultureel ondernemerschap stelt het
museum zich alert en proactief op bij het zoeken van donaties, sponsor- en
projectgelden van commerciële en ideële partijen en (cultuur)fondsen.
Bij de verdere ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap fungeert het
bestuur van de stichting mede als ‘linking’ pin naar met name de
jeneverbranche.

PERSONELE ZAKEN
Medewerkers
Het Jenevermuseum houdt de Museum CAO aan. Hierin is o.a. vastgelegd
dat een fulltime werkweek bestaat uit 36 uur en dat de werknemers recht
hebben op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.
In 2016 waren gemiddeld 8 fte en eind 2016 6,79 fte in dienst:
Bedrijfsvoering
-

Bestuur (5 bestuursleden, onbezoldigd)

-

Directie (0,89 fte)

-

Administratie (0,44 fte en externe inhuur)

-

Schoonmakers (1,04 fte)

-

Technische dienst/Collectiebeheer (1 fte)

-

Medewerkers collectiebeheer (7 vrijwilligers)

-

Stokers (0,67 fte en 4 vrijwilligers)

-

Molenaar (0,13 fte)

Publiekszaken
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-

Baliemedewerker/beheerder Molen/educatie (0,78 fte)

-

Baliemedewerker/receptioniste JM (0,86 fte)

-

Baliemedewerkers JM/Museummolen (0,54 fte)

-

Rondleiders (oproep, vrijwilligers of vergoeding per rondleiding)

-

Medewerkers tentoonstellingen/Communicatie/marketing (externe
inhuur)
Relatiebeheer/coördinator vrijwilligers/receptionist (0,44 fte)

-

Vrijwilligers
Eind 2016 hadden we 16 vrijwilligers in dienst, waarvan 12 vrijwilligers een
vrijwilligersvergoeding ontvangen. Daarnaast hebben we een groep van
ongeveer 10 vrijwilligers die ondersteuning bieden bij activiteiten,
evenementen en tentoonstellingen.

Stagiaires
Met ingang van 20 oktober 2016 is het Jenevermuseum een officieel ‘Erkend
Leerbedrijf’. Dat houdt in dat we nu ook stageplekken beschikbaar mogen
stellen aan MBO-studenten.
In 2016 (januari-mei) hebben we twee tweedejaarsstagiaires van de
Reinwardt Academie mogen begeleiden. Zij hebben aan diverse
werkzaamheden en project meegewerkt, zoals publieksonderzoek, Molendag,
Jeneverfestival en de voorbereidingen van de Gin-tentoonstelling.

FINANCIËN
Begroting en jaarcijfers
Door een verbeterde bedrijfsvoering en (financiële) administratie zijn de
uitgaven en inkomsten onder controle. Door het plotselinge vertrek van de
horecaexploitant in het Proeflokaal hebben we een tekort van ongeveer
€10.000 opgebouwd. Dit tekort is opgebouwd uit de openstaande schulden en
derving van inkomsten uit huur en huisvestingskosten.
Voor verdere details, zie Bijlage 2.
Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Netto baten
Directe kosten
Bruto marge (baten-kosten)
Totale baten
Totaal lasten
Resultaat

Begroting
2016
161.000
25.000
136.000

cijfers
2016
164.208
42.679
121.528

557.113
559.000
-1.887

527.891
535.977
-8.086

Opbrengsten
Mede dankzij de extra inkomsten uit de verkoop van onze moutwijn (zie
opbrengsten branderij bulk) zijn de baten hoger uitgevallen van begroot.
De inkomsten van de museumwinkel en overige inkomsten Jenevermuseum
en horeca Museummolen zijn helaas minder dan verwacht. Hier is in 2016
onvoldoende in geïnvesteerd qua assortiment en PR.
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De opbrengst van de verkoop van onze jenever Old Schiedam is ondanks het
vertrek van het Proeflokaal en hun slijterij toegenomen. De verkoop van
flessen aan horeca en slijterijen en de verkoop vanaf 1 juli 2016 in de slijterij
van het Jenevermuseum heeft in totaal €41.594 opgeleverd.
Baten

Begroting

Opbrengst winkel Jenevermuseum

Cijfers

10.000

7.476

6.000

505

Opbrengst Jenevermuseum

50.000

51.703

Opbrengst branderij flessen

40.000

28.424

-

13.170

Opbrengst branderij bulk

20.000

28.425

Opbrengst museum Museummolen

20.000

20.512

Opbrengst winkel Museummolen

3.000

2.933

Opbrengst horeca Museummolen

10.000

7.276

2.000

3.783

161.000

164.208

Overige opbrengsten Jenevermuseum

Opbrengst Slijterij Jenevermuseum

Overige opbrengsten Museummolen
Netto baten

Sponsoring en subsidies
Het museum is grotendeels afhankelijk van de budgetsubsidie van Gemeente
Schiedam en sponsoring uit de jeneverbranche. De sponsoring vanuit de
branche was in 2016 minder dan verwacht.
Sponsoring en subsidies
Subsidie Gemeente Schiedam

Begroting

Cijfers

372.813

372.813

Sponsoring en overige subsidies

35.000

20.250

Sponsoring Branche Depot De Kuyper

13.300

13.300

421.113

406.363

Totaal sponsoring en subsidies

Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte
termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de
toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.
Current ratio

2016

2015

1,4 %

1,6 %

0,8 %

0,6 %

Vlottende activa/
kortlopende schulden
Quick ratio
Vlottende activa
voorraden/kortlopende
schulden
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Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op
langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De
solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake
van een momentopname.
Solvabiliteit eerste
niveau

2016

2015

35,2 %

47,6 %

Eigen vermogen/
balanstotaal

Debiteuren
Op het moment hebben we twee grote openstaande schulden staan, namelijk
de schuld Jeneverlogies en schuld Proeflokaal.
Jeneverlogies
De schuld van de Jeneverlogies wordt netjes volgens schema afgelost. Op 3112-2016 stond er nog een schuld open van 7.173,50. De totale schuld zal
begin 2018 afgelost zijn.
Proeflokaal
Het Proeflokaal is helaas op 28 augustus 2016 van de een op de andere dag
gestopt. Op 31 december 2016 stond er nog een schuld open van € 8.158,84
(incl. btw.) aan huur, servicekosten en inkoop Old Schiedam. Deze schuld is
eind 2016 afgeschreven als dubieuze debiteur. Daarnaast hebben we een
derving van inkomsten uit niet ontvangen doorbelaste huisvestingskosten van
€ 2.069,00 (excl. btw.).

Projecten
Het Jenevermuseum heeft in 2016 de projecten los van de basisbegroting
afgehandeld. Projecten lopen vaak door over meerdere jaren en de
financiering bestaat 100% uit externe gelden, zoals subsidies, fondsen en
sponsoring.
Financiële stand van zaken d.d. 31-12-2016:
Project
Tentoonstelling Liduina
Tentoonstelling Meder
Tentoonstelling Gin
Jeneverfestival 2016
Brandveiligheid
Restauratie pand-SIM
Restauratie pand- RM ZH
WikiSchiedam
Masterplan
Voorbereiding herinrichting
Totaal

Looptijd
2015-2016
2016
2016-2017
2016
2016-2017
2016-2020
2016-2017
2016-2018
2015-2016
2016-2017

Projectbudget
72.000
1.000
68.788
106.686
30.000
39.525
60.000
41.000
25.500
90.000
534.029

Fondsen
61.500
0
40.500
62.000
30.000
39.252
60.000
41.000
25.500
90.000
449.752

Inkomsten
0
372
4.100
39.658
0
0
0
0
0
0
43.758

Eigen bijdrage
10.500
575
24.188
5.028
0
0
0
9.000
0
0
48.716

Uitgaven
72.000
947
68.788
106.686
0
3.136
0
0
25.500
19.571
296.628
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Projectbudget=totaal projectbegroting
Fondsen=inkomsten uit subsidies en fondsen
Inkosten=inkomsten uit activiteiten, verkoop en sponsoring
Eigen bijdrage=uren in natura en financiële bijdrage uit eigen budget
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ACTIVITEITEN
DOELSTELLINGEN BUDGETSUBSIDIE
In de beschikking tot verlening budgetsubsidie 2016 door Gemeente
Schiedam zijn een aantal doelstellingen opgesteld. Per doelstelling heeft de
gemeente de volgende activiteiten geformuleerd:
Doelstelling 1: Programma Mens en stad in beweging
1. Kennis van museologie overdragen en versterken relatie primair
onderwijs
2. Ontwikkelen cultuur-educatief programma
3. Cultureel ondernemerschap
Doelstelling 2: Programma Economie in ontwikkeling
1. Beheren en archiveren van de collecties
2. Presentatie en tentoonstellingen
3. Positionering als belevevingsmuseum
4. Exploiteren en beheren Museummolen
5. Stimuleren belangstelling Schiedamse molens
Doelstelling 3: Monitoring en evaluatie
1. Meten van effect van activiteiten
Doelstelling 4: Cultuurvisie – het verbeteren van samenwerking
1. Gezamenlijke citymarketing en promotie cultureel aanbod

DOELSTELLING 1 – MENS EN STAD IN BEWEGING
Kennis van museologie overdragen en versterken relatie primair
onderwijs en ontwikkelen cultuur-educatief programma
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.
Met lessen en excursies maken leerlingen van groep 5 t/m 8 kennis met de
geschiedenis van Schiedam als brandersstad. Een doorgaande leerlijn
waarmee scholen zich vier jaar lang verzekeren van op elkaar
aansluitende excursies.
Erfgoededucatie versterkt het cultureel en historisch besef van leerlingen aan
de hand van materiële en immateriële sporen om hen heen. De leerlijn
erfgoededucatie stelt leerlingen in staat om op passieve en actieve manier
naar erfgoed te kijken. Ze leren erfgoed in relatie tot zichzelf, heden en
toekomst te zien en kunnen erfgoed uit hun eigen omgeving in een
cultuurhistorische context plaatsen.
In 2016 hebben we in totaal ruim 800 schoolkinderen ontvangen, bijna 30%
meer dan in 2015.
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Cultuureducatie

2014

Jenevermuseum
Museummolen
Totaal

460
51
511

2015
324
318
642

2016
307
516
823

Schiedam Brandersstad = Jouw Stad!
In juni 2016 is weer een nieuw educatief programma gestart ‘Schiedam
Brandersstad = Jouw Stad!’.
U hoort het vast wel eens om u heen: “Papa, waar komt de
melk vandaan?” en “Mam, hoe wordt brood gemaakt?” Veel
kinderen hebben vragen over dingen die zij tegenkomen
in het dagelijks leven.
Speciaal voor leerlingen in het basisonderwijs
hebben wij daarom een leuk educatief programma:
‘Schiedam Brandersstad = Jouw Stad!’ We hebben
dit programma ontwikkeld in samenwerking met
Nationaal Jenevermuseum Schiedam, Rondvaarten Schiedam en het
Gemeentearchief. Terug in de tijd
De Nieuwe Palmboom leren wij kinderen wat er gebeurd met het graan als dit
bij de molen aankomt. Én wat er uiteindelijk van gemaakt wordt. Eerst doen
we een stapje terug in de tijd naar de hoogtijdagen van Schiedam in de 18e
eeuw. Toen werd de stad nog door ruim 20 molens omringd!
Voordat er molens bestonden, moest er natuurlijk ook graan gemalen worden
om brood te kunnen bakken. Maar hoe deden ze dat? Aan de hand van een
trio handmolenstenen laten we de leerlingen zien hoe het graan vroeger
gemalen werd.
Waarom zijn er zoveel molens? Wie werken er op de molens? Wie bracht het
graan naar de molen? Hoe verdiende de molenaar zijn geld? Al dit soort
vragen beantwoorden wij in een leuke 1,5 uur durende rondleiding door de
molen. De leerlingen mogen ook over de balie (omloop) van de molen lopen
om over het mooie Schiedam uit te kijken. Tot slot volgt er nog een leuke
verrassing!
Voor meer informatie zie: http://www.schiedambrandersstad.nl/

Cultureel ondernemerschap
Inkomsten Branderij
In 2016 zijn weer grote stappen gemaakt voor het voorzien in de eigen
inkomsten. We hebben sinds juni 2016 een slijtersvergunning en zijn we per 1
jullie gestart met een slijterij in de entreeruimte. We verwachten hiermee extra
inkomsten te genereren uit de verkoop van onze producten (Old Schiedam),
waarmee we de Branderij zelfvoorzienend willen maken. De prognose was dat
we eind 2016 vrijwel alle kosten gedekt hebben. We hebben uiteindelijk zelfs
een kleine winst behaald, wat ten goede komt aan het museum.
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Opbrengsten
Opbrengst branderij flessen
Opbrengst branderij bulk
Opbrengst slijterij
Kosten
Inkoop branderij, slijterij
Vaste lasten
Salarissen
Vrijwilligersvergoedingen

2014

2015

2016

36.099
4.011
0

30.886
10.868
0

28.424
28.425
13.170

-34.721

-14.995

-30.507

-28.253
-4.500
-27.364

-28.253
-4.500
-5.994

-32.300
-4.500
2.712

Eigen inkomsten
Van het Jenevermuseum en de Museummolen De Nieuwe Palmboom wordt
verwacht dat zij minimaal 17,5% aan eigen inkomsten genereert, naast de
budgetsubsidie. Over 2016 hadden we een percentage van de eigen
inkomsten van 29%. Hiermee zitten we dus ruim boven de norm. Alle
projecten worden 100% uit eigen inkomsten (met name fondsen) bekostigd.
Baten 2016

2015 €

2016 €

Subsidie Gemeente
Schiedam

369.854

68%

372.813

71%

Eigen inkomsten

172.829

32%

155.078

29%

Totaal

542.683

100%

527.891

100%

DOELSTELLING 2 – ECONOMIE IN ONTWIKKELING
Beheren en archiveren van de collecties
Nieuwe aanwinsten
De afgelopen maanden hebben een aantal nieuwe collecties, zoals van het
Fris en likeurmuseum Hilvarenbeek en Dirkzwager een plek gekregen in het
depot. Hiervoor zijn nieuwe stellingen en rolkasten geplaatst en de kwetsbare
objecten (papieren bedrijfsarchieven) in de klimaatkast ondergebracht.
Overzicht nieuwe aanwinsten:
-

collectie Meder: diversen Kelderflessen, lamsbouten, 4 dozen
archiefmateriaal inclusief Foto’s, kratten, vaten.

-

collectie Dirkzwager: veel oud archiefmateriaal ongeveer 80
verhuisdozen: reclame materiaal onder andere lichtbakken affiche’s en
etiketten.

-

collectie Wenneker: veel oud archiefmateriaal, diversen glas in lood
ramen, diversen reclame objecten gemaakt door de gebroeders
Henderixks. Deze collectie wordt in langdurige bruikleen over
gedragen.
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-

Collectie Fris- en likeurmuseum Hilvarenbeek: 75 verhuisdozen met
flessen en reclame objecten, collectie distilleerderij W. Richters uit
leiden, etiketten, archiefmateriaal, diversen glas in lood ramen,
koperwerk zoals filters, trechters, waterkannen.

-

Van de distillateurs die aan de gin tentoonstelling mee werkten hebben
we de flessen en het reclame materiaal geschonken gekregen voor de
collectie.

-

Anonieme schenkingen: diversen privé schenkingen via de balie en
waar de mensen geen schenking formulier wilden hebben.

-

In bruikleen: foto’s en werktekeningen van Stichting De Schiedamse
Molens

Uitzoeken collecties
De nieuwe aanwinsten en de nieuwe draaikasten waren een mooie
gelegenheid om een aantal eigen collecties uit te zoeken. Er is bijvoorbeeld
een start gemaakt met het uitzoeken van de miniaturencollectie.
Vrijwilligers
Eén dag per week wordt er door een groep vrijwilligers, onder leiding van onze
collectiebeheerder de collectie gedigitaliseerd. De Branderij is 3 dagen per
week operatief en wordt gerund door één vaste medewerker en 5 vrijwilligers.
Digitaliseringsplan
Eind 2016 heeft Cultural Motion een digitaliseringsplan voor 2017-2018
opgesteld in samenspraak met de medewerkers en vrijwilligers.

Presentatie en tentoonstellingen
Tentoonstellingen
Naast de vaste opstelling waren in 2016 waren drie tijdelijke tentoonstellingen
te zien in het Jenevermuseum: Nederland is Mederland, Liduina en Het begin
van Gin.

Bezoekerscijfers
Het streefcijfer voor 2016 is 21.000 bezoekers. Hierbij is actief toegewerkt
naar meer betalende bezoekers en het aantal gratis bezoeken te beperken.
Het aantal betalende bezoekers is met 16% gestegen en het gratis bezoek
met 45% gedaald.
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bezoekers JM
2012
2013
2014
2015
2016
Verschil 2015/2016

vol betalend reductie
totaal betalend gratis entree totalen
3542
6791
10333
9669
20002
2485
7221
9706
7109
16815
2581
8128
10709
9148
19857
2202
7039
9241
14034
23275
2188
8551
10739
7628
18367
- 0,64%
+ 21,48%
+ 16,21%
- 45,65% - 21,09%

De daling van het aantal gratis bezoekers is tevens te wijten aan het vertrek
van het Proeflokaal (bezoekers proeflokaal en brandersfeesten (-1.500
bezoekers), de dubbele telling Jeneverfestival 2015 (-3.000 bezoekers) en
slechte toegankelijkheid tijdens Brandersfeesten door werkzaamheden Lange
Haven (-1.500 bezoekers).

Voltarief JM

1.646

2.202

2.688

Prognose
2016
3.000

Gereduceerd JM

7.300

6.710

7.494

7.500

Arrangementen JM

144

79

519

100

Educatie – JM

460

324

307

400

Activiteiten en evenementen - JM

4.665

8.911

3.638

5.000

Gratis entree horeca, vrienden

4.538

5.049

3.721

5.000

18.753

23.275

18.367

21.000

Bezoekers 2016 – JM

Totaal JM 2016

2014

2015

2016

Het toenemende aantal betalende bezoekers heeft geleid tot 15% meer
inkomsten:
Inkomsten entrée
2015

€ 45.054,00

2016

€ 51.703,00

Verschil 2015/2016

€ 6.649,00
+ 15%

Activiteiten
Het Jenevermuseum heeft deelgenomen aan de volgende activiteiten en
evenementen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drinkgelach
activiteiten Liduina-tentoonstelling
TV-opnames Binnenste Buiten
opening Meder-tentoonstelling
Jonge ambtenarendag
Museumweek
RABO Museumkids week
opening Afrika 010 in Wereldmuseum
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag van de Bouw
Jeneverfestival 2016
De Smaek van Oirschot
opening Gin-tentoonstelling
Open Monumentendagen
TV-opnames Mijn Stad
Historische Bridgetocht door Schiedam
Erfgoeddag 2016
Nacht van de Geschiedenis
Brandersfeesten

Jeneverfestival 2016
Op zaterdag 11 en zondag 12 juni vond de 7e editie van het Nederlands
Jeneverfestival Schiedam plaats. Thema was dit jaar: GINCITY. Ruim 2.500
bezoekers namen deel aan demonstraties, proeverijen, workshops en
rondleidingen. Ook de lekkernijen van de foodtrucks en de liveoptredens op
het festivalterrein vielen in de smaak. Het Jenevermuseum ontving meer dan
1.500 bezoekers!
Wethouder Marcel Houtkamp opende het festival. Hij ontving de eerste fles
‘Limited Schiedam Festival Edition’ van Thomas Cuyvers. Deze Vlaamse
distillateur maakte dit jaar de speciale festivalbotteling (een gin!). Onze stoker
Ronald Mol overhandigde de wethouder vervolgens de jubileumjenever ‘Old
Schiedam Dutch Geneva’. Deze speciale jenever is geïnspireerd op onze
exportgeschiedenis en de tentoonstelling Afrika010 in het Wereldmuseum in
Rotterdam. De stokers gebruikten hiervoor vijf soorten rooibos: een unieke
combinatie! In het kader van Afrika010 is in het Jenevermuseum tijdelijk een
Afrika-vitrine te zien.
Het Jeneverfestival telde maar liefst 28 stands van distillateurs met ruim 100
verschillende jenevers en meer dan 30 gins. Ook waren er 10 verschillende
workshops, van parfum maken met jenever tot de perfecte kopstoot. De
workshop en wedstrijd ‘pijproken en jenever’ waren om een speciale reden
heel bijzonder. Zowel pijproken als moutwijn stoken staan in de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed!
Eén van de hoogtepunten van het festival was de cocktailwedstrijd op zondag.
Bartender Olivier Jacobs van Jigger’s uit Gent kwam als winnaar uit de bus.
Zijn cocktail bestond – naast de jenever van het Jenevermuseum Old
Schiedam – uit rabarbersap, vlierbloesemsiroop en Nederlands bier.

Positionering als belevingsmuseum
De nieuwe ambities en toekomstvisie van het Nationaal Jenevermuseum
Schiedam zijn vertaald in een missie en visie. Het uitgangspunt van de nieuwe
ambities is het voor Schiedam en Nederland unieke complex van
monumenten, collectie, materieel en immaterieel erfgoed en de inbedding
daarvan binnen de stad Schiedam. Het is erop gericht om de belevings- en
informatiewaarde van de drie elementen die samen het huidige Nationaal
Jenevermuseum Schiedam vormen te versterken door middel van een nieuw
te ontwikkelen verbrede (sociaalhistorische) verhaallijn. Die verhaallijn, waarin
aansprekende thema’s worden uitgewerkt, zal leidend zijn voor de
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herinrichting van het huidige museum aan de Lange Haven en de
Museummolen De Nieuwe Palmboom aan de Noordvest. De ambitie is om als
gespecialiseerd nationaal museum te functioneren dat professioneel voldoet
aan de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland. Daarmee wordt
een optimale uitgangspositie gecreëerd voor verdere ontwikkeling en uitbouw
van het museum.
Momenteel zit het Nationaal Jenevermuseum Schiedam in een transitiefase.
Met het opleveren van het Integraal Masterplan 2016-2020 is een grote stap
gemaakt richting het ontwikkelen van het belevingsmuseum. In de eerste helft
van 2016 heeft de nadruk met name gelegen op het ontwikkelen van het
Masterplan. De tweede helft van 2016 heeft in het teken gestaan van het
werven van fondsen en het voorbereiden van de realisatieplannen voor de
herinrichting Museummolen en Jenevermuseum.

Exploiteren en beheren Museummolen
De molen heeft in 2016 bijna 7.000 bezoekers binnengehaald. Hiermee is het
streefcijfer zoals in de subsidiebeschikking 2016 behaald.
De Museummolen heeft in 2016 ruim 30% meer betalende bezoekers mogen
ontvangen. Het aantal gratis bezoekers in afgenomen met 68%.
Bezoekers

vol betalend

reductie

totaal betalend

gratis

totaal

2013

1124

1951

3075

1995

5070

2014

1460

2557

4017

2202

6168

2015

1843

2632

4475

3397

7872

2016

1377

4500

5877

1090

6967

- 25,28%

+ 70,97%

+ 31,33%

- 67,91%

- 11,50%

Verschil 2015/2016

In 2016 zijn minder arrangementen verkocht dan verwacht. Daar staat
tegenover dat er veel meer combikaarten verkocht zijn.
Bezoekers Museummolen
Voltarief
Gereduceerd
Combikaarten
Educatie
Entree evenementen en
activiteiten
Arrangementdeelnemers
Gratis entree
Totaal DNP 2015

1.914
3.222
51

1.843
4.485
318

1.792
2.966
1.059
516

Prognose
2016
1.500
3.500
500
300

817

459

380

400

169
0
6.173

95
672
7.872

60
194
6.967

100
250
6.500

2014

2015

2016
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Het toenemende aantal betalende bezoekers heeft geleid tot 25% meer
inkomsten:
Inkomsten entree
2015

€ 15.337,58

2016

€ 19.118,09

Verschil 2015/2016

€ 3.780,51
+ 24,65%

Stimuleren belangstelling Schiedamse molens
De Museummolen zet zich continue in om voor de Schiedamse molens
aandacht te vragen. Activiteiten en evenementen worden aangegrepen om de
molens te promoten en bezoekers naar de molens te trekken. Bijvoorbeeld
Museumweek, Molendag en het Jeneverfestival hebben veel bekijks
getrokken.
Tevens zijn de besturen en directies van Stichting Schiedamse Molens en
Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam een verregaande
samenwerking aangegaan met als doel gezamenlijk meer bezoekers naar de
molens te halen. In 2016 zijn plannen gemaakt om de Museummolen te
verhuizen naar Korenmolen de Walvisch om aldaar de huidige functie van de
Walvisch te combineren met die van de Museummolen. Begin 2017 zal gestart
worden met de samensmelting.

DOELSTELLING 3 – MONITORING EN EVALUATIE
Meten van effect van activiteiten: 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 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
leesbaarheid 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 tentoonstelling
(68%)
De meeste bezoekers bij het museum terecht zijn gekomen via
vrienden of kennissen (26%) of internet (22%)
19

Meten van effect van activiteiten: doelgroepenonderzoek
Begin 2016 is onderzoek gedaan naar de doelgroepen van de Museummolen
en het Jenevermuseum.
Probleemstelling
Het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam bestaat uit meerdere onderdelen.
Het museum zelf, de branderij, het proeflokaal en museummolen de Nieuwe
Palmboom. De eerste drie van deze onderdelen zitten onder één dak, maar
de molen is op een andere plaats in Schiedam te bezoeken. Daarnaast staan
in het nieuwe Masterplan doelgroepen geformuleerd, het museum weet alleen
niet of deze doelgroepen daadwerkelijk aanwezig zijn in het museum. Er is
onderzocht of de verschillende onderdelen van het museum bezocht worden
door de geformuleerde doelgroepen. De onderzoeksvraag was: “Worden de
vier onderdelen van het museum bezocht door de in het Masterplan
geformuleerde doelgroepen?”.
Deelvragen en subvragen
Welke onderdelen van het museum worden bezocht?
- Door hoeveel respondenten wordt ieder onderdeel afzonderlijk
bezocht?
- Welk onderdeel wordt het meest bezocht?
- Worden meerdere onderdelen op een dag bezocht?
Zijn de bezoekers bekend met de andere onderdelen van het museum?
- Hoe zijn de respondenten in aanraking gekomen met de
verschillende onderdelen van het museum?
- Met welke onderdelen zijn de bezoekers bekend?
Wat is het profiel van de respondenten?
- Hoeveel respondenten vallen onder de doelgroep ‘Schiedammers’ ?
- Hoeveel respondenten vallen onder de doelgroep ‘Onderwijs’ ?
- Hoeveel respondenten vallen onder de doelgroep ‘Levensgenieters’ ?
Conclusies
Uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat een deel van de in het
Masterplan geformuleerde doelgroepen goed vertegenwoordigd is in de
verschillende onderdelen van het museum. De doelgroepen zijn ook bekend
met meerdere onderdelen van het Jenevermuseum en de respondenten die
vallen onder deze doelgroepen, bezoeken ook vaak meerdere onderdelen van
het museum.
In het onderzoek is ook gekeken naar wie Levensgenieters precies zijn. Het is
een op het eerste gezicht erg brede en ook lastig te onderscheiden groep. De
meeste mensen hebben wel kenmerken van een levensgenieter. Zo zijn er
maar weinigen die hun familie niet belangrijk vinden of niet van lekker eten
houden. Om deze reden moet er een duidelijk profiel gemaakt worden van de
‘levensgenieter’ die wij willen onderscheiden. In het masterplan van het
museum staat dat de doelgroep onder anderen uit vier mentality groepen
bestaat, namelijk: moderne burgerij, gemaksgeoriënteerden, kosmopolieten
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en de postmoderne hedonisten. Deze groepen hebben de volgende
eigenschappen:

Meer dan de helft van de respondenten vallen onder het profiel van de
levensgenieter. Wat opvalt is dat de meerderheid van de respondenten
postmoderne hedonist of gemaksgeoriënteerd is. Uit het onderzoek kan dus
geconcludeerd worden dat het museum de doelgroep nu al aanspreekt en dat
deze doelgroep potentie heeft om te groeien.
Bronvermelding: Esmee Geertsma en Djuna Bats, Publieksonderzoek 2016,
Locaties & Doelgroepen, Reinwardt Academie Amsterdam 2016.
Voor details, zie Bijlage 1.
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Evaluatie social media
In november 2015 zijn we gestart met het structureel inzetten van Facebook
en Twitter als communicatie-middel. Social media is met name bedoeld om
mensen aan het museum te binden.
November 2015 tot en met februari 2016:
-

Facebook
o

Bijna 100 berichten geplaatst op Facebook.

o

Van 1740 naar 1780 Facebook fans

o

De algehele gewogen betrokkenheid op Facebook is in
vergelijking met oktober en februari met

o

138% gestegen.

-

Van 60 naar 143 websitebezoeken vanuit social media in vergelijking
met oktober en februari.

-

Twitter
o

74 Twitter berichten geplaatst

o

Van 1110 naar 1163 Twitter volgers
▪

-

Van 4325 naar 7400 tweet impressies (hoeveel keer is
de tweet gezien.)

Mentions, retweets, likes en antwoorden zijn allemaal gestegen.

Cijfers van 1 juni t/m 31 december 2016:
-

Facebook
o

Totaal 173 berichten geplaatst op Facebook

o

per 31 december 1967 Facebook fans

-

Totaal 1258 websitebezoeken vanuit social media (785 Facebook, 367
Twitter)

-

Twitter
o

Totaal 118 twitter berichten geplaatst

o

per 31 december 1260 Twitter volgers
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DOELSTELLING 4 – CULTUURVISIE
Gezamenlijke citymarketing en promotie cultureel aanbod
Museumkwartier
Schiedam telt vier musea: het Stedelijk Museum, het Jenevermuseum, het
Nationaal Coöperatiemuseum en Museummolen De Nieuwe Palmboom. Drie
van deze musea bevinden zich in het hart van de binnenstad; het gebied
tussen de Hoogstraat, Lange Haven en de Appelmarkt. De gemeente
Schiedam ziet een meerwaarde in het versterken van dit ‘Museumkwartier’.
De musea hebben elk een eigen uitstraling en doelgroep, maar het zoeken
naar een meer fysieke verbinding van de gebouwen maakt het gebied
aangenamer en verschaft haar meer identiteit. Museummolen de Nieuwe
Palmboom ligt niet in het Museumkwartier, maar is inhoudelijk en bedrijfsmatig
wel onlosmakelijk met de jenevergeschiedenis en dus met het
Jenevermuseum verbonden.
Naast fysieke verbinding is ook inhoudelijke verbinding, het uitdragen van een
gezamenlijke identiteit en boodschap en het als unieke instelling onderdeel
zijn van één verhaal van groot belang. De gemeente Schiedam heeft aan de
hand van de Museumwijzer de volgende vier archetypen onderscheiden voor
het Museumkwartier, die corresponderen met de vier maatschappelijke
waarden van musea:
•

“De collectiewaarde: het Heiligdom” past bij het Stedelijk Museum
Schiedam;

•

“De verbindende waarde: de Broedplaats” bij het Stedelijk Museum
Schiedam en werkgroep geschiedenis van Schiedam;

•

“De educatieve waarde: het Kennishuis” bij het Coöperatiemuseum en
de Museummolen;

•

“De belevingswaarde: het Experience Center” bij het Jenevermuseum
en de historische molens.

Samenwerking
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam streeft naar samenwerking in de
vorm van partnerships.
Ook bij de realisatie van het Masterplan – zowel inhoudelijk als
programmatisch – worden daarom diverse partners in de stad betrokken,
waaronder:
-

Vrienden van het Jenevermuseum,

-

Schiedamsch Jenevergilde 'Het Gulden Glaasje',

-

Historische Vereniging Schiedam,

-

Zakkendragersgilde,

-

Stichting Mooi Werk,

-

Stichting Centrummanagement Schiedam,

-

Stedelijk Archief Schiedam,

-

Stedelijk Museum Schiedam,

-

Nationaal Coöperatie Museum Schiedam,

-

Stichting Schiedamse Molens,
24

-

Jeneverie ’t Spul,

-

Bibliotheek Schiedam,

-

Theater aan de Schie en

-

Stichting Promotie Schiedam.

Daarnaast betrekken we zoveel mogelijk jeneverdistillateurs, moutwijnstokers
en het Jenevermuseum Hasselt bij onze activiteiten.
Stedelijk Museum Schiedam (SMS)
Met het Stedelijk Museum Schiedam zijn in september 2015 afspraken
gemaakt voor organisatorische samenwerking. Deze richt zich in eerste
instantie op:
> het versterken van en invulling geven aan het Museumkwartier door
afstemming of gezamenlijk uitvoeren van tentoonstellingen, evenementen,
arrangementen, horeca en promotie: afstemmen programmering,
Jeneverfestival, combikaarten en arrangementen.
> het afstemmen of gezamenlijk uitvoeren van de digitalisering en het online
zetten van de collectie en de verhalen van de stad en archiveren van de oral
history: gezamenlijk ontwikkelen en implementeren WikiSchiedam.
> het ontwikkelen van gezamenlijke projecten in het kader van
Stadsgeschiedenis door samen tentoonstellingen te realiseren en hiervoor
gezamenlijke fondswerving en marketing uit te voeren: Liduina-tentoonstelling,
realisatie exporuimte Zakkendragershuis, herinrichting Jenevermuseum en
ontwerp vaste opstelling Historische collectie SMS.
De Kuyper
Ook heeft het Jenevermuseum een bijzondere samenwerking met
Distilleerderij De Kuyper: het depot van het museum bevindt zich op het
fabrieksterrein. Daar is recent een ‘state of the art’ klimaatdepot aan
toegevoegd voor de kwetsbaardere onderdelen van de collectie.
Stadspromotie
In samenwerking met Stichting Promotie Schiedam (SPS) worden
arrangementen, workshops en tours georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de
Gin-tours. Deze worden zowel door SPS als door het Jenevermuseum zowel
lokaal, nationaal als internationaal gepromoot. Ook zijn we gezamenlijk
aanwezig op externe evenementen en beurzen. Tevens neemt het
Jenevermuseum en de Museummolen deel aan de activiteiten van
Schiedammers Maken, zoals de expositie in de kerk en promotionele
activiteiten.
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BIJLAGE 1:
RESULTATEN
ONDERZOEK 2016
Bronvermelding: Esmee Geertsma en Djuna Bats, Publieksonderzoek 2016,
Locaties & Doelgroepen, Reinwardt Academie Amsterdam 2016.

PROBLEEMSTELLING ONDERZOEK
Aan het begin van het onderzoek is er een doelstelling geformuleerd met een
bijbehorende probleemstelling. Uit deze probleemstelling zijn vervolgens
hoofd- en deelvragen geformuleerd. De probleemstelling luidde:
‘Het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam bestaat uit meerdere onderdelen.
Het museum zelf, de branderij, het proeflokaal en museummolen de Nieuwe
Palmboom. De eerste drie van deze onderdelen zitten onder één dak, maar
de molen is op een andere plaats in Schiedam te bezoeken. Daarnaast staan
in het nieuwe Masterplan doelgroepen geformuleerd, het museum weet alleen
niet of deze doelgroepen daadwerkelijk aanwezig zijn in het museum. We
willen onderzoeken of de verschillende onderdelen van het museum bezocht
worden door de geformuleerde doelgroepen.’

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Naamsbekendheid
Om te bepalen of de onderdelen door de in het Masterplan geformuleerde
doelgroepen worden bezocht, moest eerst worden bekeken welke onderdelen
bekend waren onder de respondenten.
Het Nationaal Jenevermuseum zelf is het meest bekend onder de
respondenten. Maar minder dan de helft van deze respondenten, die de
enquête hebben ingevuld in het museum, zijn bekend met de Museummolen.
Wanneer dan wordt gekeken naar de resultaten hoe de bezoekers in
aanraking zijn gekomen met de verschillende onderdelen, blijkt dan ook dat er
vanuit de onderdelen zelf heel weinig wordt doorverwezen naar de andere
onderdelen. Dit kan een mogelijke oorzaak zijn van de Mindere bekendheid
van de Museummolen.
Ook minder dan de helft van de respondenten die de enquête in het museum
hebben ingevuld was bekend met het Proeflokaal. Dit ondanks dat na de
uitleg in de branderij vaak wordt doorverwezen naar het Proeflokaal.
Een aanbeveling is om vanuit de onderdelen zelf meer door te verwijzen naar
de andere onderdelen van het Nationaal Jenevermuseum. Zo zorgt het
museum voor meer kruisbestuiving. De bezoeker is dan namelijk al bekend
met één van de onderdelen en kan makkelijker worden overgehaald voor een
bezoek aan een van de andere onderdelen.
De museumjaarkaart blijkt redelijk wat bezoekers door te verwijzen naar het
museum. Toch valt het op dat, naast de museumjaarkaart, de meeste
respondenten worden doorverwezen door familie, vrienden en kennissen.
Affiches, folders en papieren media hebben maar een klein bereik. Internet
daarentegen heeft wel een groot bereik en het advies is dan ook om de goede
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communicatie via internet en door middel van de nieuwsbrief in stand te
houden.

Combinatiebezoek
Wanneer de resultaten van het onderzoek naast de bezoekersaantallen van
april worden gelegd, kan geconcludeerd worden dat het Nationaal
Jenevermuseum het meest bezocht wordt van alle onderdelen. Daarnaast
was het combinatiebezoek van Jenevermuseum, Branderij en Proeflokaal de
meest voorkomende combinatie. Maar weinig respondenten bezochten alle
vier de onderdelen van het museum op een dag. De Museummolen werd van
alle onderdelen het minst bezocht. Dit klopt ook met de bezoekersaantallen
die bekend zijn van april van de Museummolen. Het aantal bezoeken aan de
Museummolen kan vergroot worden door in de andere onderdelen van het
museum meer naar de molen te verwijzen. Het museum wil dat in de
herinrichting het verhaal dat wordt verteld in het museum ook goed aansluit bij
het verhaal dat wordt verteld in de molen. Dit zal hoogst waarschijnlijk ook
zorgen voor meer interesse in een bezoek aan de molen. Wat opviel is dat de
molen van alle onderdelen wel het meest bezocht werd door de doelgroep
‘Schiedammers’.
De meeste respondenten gaven aan toevallig langs te lopen, en nieuwsgierig
te zijn naar de molen.

Doelgroepen
‘Schiedammers’ is een van de in het Masterplan beschreven doelgroepen.
In het Jenevermuseum zijn erg weinig Schiedammers aanwezig in vergelijking
met de museummolen. Dit terwijl Schiedammers als een belangrijke
doelgroep wordt gezien door het museum. Het museum wil zich met de
herinrichting meer richten op de stad Schiedam als belangrijke plaats voor de
jeneverindustrie. Hopelijk wordt het museum zo aantrekkelijker voor de
doelgroep ‘Schiedammers’ en zal deze doelgroep in de toekomst beter
vertegenwoordigd zijn in het museum.
De meeste bezoekers van het Jenevermuseum komen vooral uit andere
steden en provincies. Een conclusie die getrokken kan worden (aan de hand
van de vraag: ‘Wat was de reden voor uw bezoek aan het museum?’) is dat de
meeste respondenten van het museum jeneverliefhebber zijn en daarom het
museum wilden bezoeken. Daarnaast kwamen er ook veel voor een gezellig
dagje uit naar Schiedam. Deze respondenten vielen dan ook vaak onder de
doelgroep ‘Levensgenieters’.
Meer dan de helft van de respondenten vallen onder het profiel van de
levensgenieter. De levensgenieter bestaat uit vier mentality groepen: de
moderne burgerij, kosmopolieten, gemaksgeoriënteerden en postmoderne
hedonisten.
Wat opvalt is dat de meerderheid van de respondenten postmoderne hedonist
of gemaksgeoriënteerd is. Eigenschappen die aan deze groepen worden
verbonden zijn onder andere: het gericht zijn op nieuwe ervaringen, het geven
om vrijheid en het leven in het hier en nu. Uit het onderzoek kan dus
geconcludeerd worden dat het museum de doelgroep aanspreekt en dat de
doelgroep levensgenieters voldoende vertegenwoordigd is in het museum om
als doelgroep voor ogen te hebben.
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In dit onderzoek is de doelgroep ‘Onderwijs’ niet goed vertegenwoordigd. Dit
komt doordat de groepen die het museum uitnodigt vaak groot zijn en hun
eigen opdrachten moeten maken. Het museum werkt echter actief aan het
betrekken van deze doelgroep in het museum door educatieprogramma’s aan
te bieden aan scholieren binnen Schiedam.

Eindconclusie
Al met al kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat een deel van de in
het Masterplan geformuleerde doelgroepen goed vertegenwoordigd is in de
verschillende onderdelen van het museum. De doelgroepen zijn ook bekend
met meerdere onderdelen van het Jenevermuseum en de respondenten die
vallen onder deze doelgroepen, bezoeken ook vaak meerdere onderdelen van
het museum.

ONDERZOEKSCIJFERS
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BIJLAGE 2:
FINANCIEEL
OVERZICHT 2016
Financieel overzicht Jenevermuseum-Museummolen 2016

Begroting

cijfers

Baten
Opbrengst winkel Jenevermuseum

10.000

7.476

6.000

505

Opbrengst Jenevermuseum

50.000

51.703

Opbrengst branderij flessen

40.000

28.424

Opbrengst branderij bulk

20.000

28.425

Overige opbrengsten Jenevermuseum

Opbrengst Slijterij
Opbrengst Museum DNPB

13.170
20.000

20.512

Opbrengst winkel DNPB

3.000

2.933

Opbrengst horeca DNPB

10.000

7.276

2.000

3.783

161.000

164.208

3.000

3.452

500

1.531

15.000

30.507

Overige opbrengsten DNPB
Netto baten
Kosten
Inkoop winkel
Inkoop museum
Inkoop branderij flessen
inkoop branderij bulk

1.000

Inkoop slijterij
Inkoop winkel DNPB

1.000

1.753

Inkoop horeca DNPB

2.500

3.519

Inkoop overige DNPB

-81

Kosten gidsen

2.000

1.997

Directe kosten

25.000

42.679

136.000

121.528

372.813

372.813

Sponsoring en overige subsidies

35.000

20.250

Sponsoring Branche Depot De Kuyper

13.300

13.300

557.113

527.891

319.000

316.823

Bruto marge (baten-kosten)
Subsidies en sponsoring
Subsidie Gemeente

Totale baten
Lasten
Salarissen
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Overige personeelskosten

35.000

30.830

Afschrijvingskosten

15.000

16.752

Huisvestingskosten

120.000

114.535

Kantoorkosten

12.500

6.060

Verkoopkosten

17.500

18.739

Kosten tentoonstellingen (alleen vaste tt begroot)

15.000

3.428

Algemene kosten

25.000

28.810

559.000

535.977

-1.887

-8.086

Totaal
Resultaat
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