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Jaarverslag Zandvoorts Museum 2021 
 
 

1. Voorwoord 
 
Net als 2020 was 2021 weer een bijzonder jaar dat geheel werd overschaduwd door de 
Coronapandemie. Sluiting, heropening en sluiting van het museum volgden elkaar voortdurend op. 
Iedereen van het museum zette zich geweldig in maar het was soms om moedeloos van te worden, 
mede omdat er mooie tentoonstellingen waren voorbereid die soms al na een paar dagen niet meer 
open waren voor het publiek. Op het moment van schrijven (april 2022) is de situatie gelukkig een 
stuk beter en begint de loop er weer in te komen. Dat we het hebben volgehouden is mede te 
danken aan de geweldige inzet van de staf en de vrijwilligers en de steun van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken!  
 
Vanwege het bovenstaande hebben we besloten om het jaarverslag deze keer zakelijk en kort te 
houden.  
 
Namens het bestuur 
Folkert Bloeme, voorzitter 
 
 

2. Tentoonstellingen, activiteiten, educatie en bezoek 
 
In het jaar 2021 is er samen met het gehele museumteam gewerkt aan een dynamische en 
afwisselende jaarkalender geïnspireerd op onze missie. Uiteraard werd net als bij andere instellingen 
de programmering beïnvloed door de Covid-19-crisis. Het museum heeft een groot deel van het jaar 
zijn deuren moeten sluiten. Toch konden wij nog een aantal bijzondere tentoonstellingen 
programmeren en andere activiteiten organiseren. Hieronder een selectie. 
 
Januari - maart 
Deelname (gespreksleider) Cultuur participatiesessies - Museum TV opname en uitzending - 
Beslissing einde Pop Up-ruimte in NS Station - Opstart werkgroep Cultuur (Cultuurmaand) - 
Budgetaanvragen Cultuurmaand- Opstart Kunst3daagse Zandvoort - Opstart EK Zandsculpturen/Ode 
aan het Landschap - Afronding subsidieaanvraag Provincie Noord-Holland - Stembureau in museum - 
Opstart Monumentenweekend - Opstart Pop Up Museum in Raadhuis (gesprekken met 
belanghebbenden). 
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April - juni 
Podcast Zandvoorts Museum - Opening Project Vrijheid in Zandvoort met de basisscholen -  
Tentoonstelling Ode aan het Landschap - Opening EK Zandsculpturen - Overleg met NH Archief over 
samenwerking – Ontvangst studenten HVA Cultuurproject - Inrichten Pop Up-museum in het 
Raadhuis – Lessen over vrijheid i.s.m. de Rotary. 
  
Juli - september 
Opening Pop Up-museum - Persconferentie met Jan Lammers - Opening tentoonstelling Historische 
Grand Prix door Jan Lammers - Start educatieruimte in de oude brandweerkazerne - Inrichten media 
ruimte Formule 1 - Open Monumentenweekend - Voorbereiding Winterexpositie (curatorschap) - 
Werkbezoeken broedplaatsen met wethouder Cultuur - Digitaliseren van de erfgoedleerlijn (thema’s 
verwerkt en website gemaakt). 
 
Oktober - december 
Cultuurmaand - Voorbereiding Beelden in Zandvoort (curatorschap) - Opening in Pop Up familie 
Wagenaar en GOZ - Deelname Kunst3daagse – Einde tentoonstelling Historische Grand Prix/finissage 
- Opening Wintertentoonstelling - Einde van de samenwerking met de VVV in het museum - 
Voorbereiding tentoonstelling Eric Coolen - Voorbereiding tentoonstelling Wackers Academie - 
Kunstboet omgetoverd tot multifunctionele tentoonstellings- en overlegruimte. 
 
Uiteraard konden we in 2021 ook weer bezoekers verwelkomen in onze vaste opstellingen, zoals in 
de oudheidkamers, de Wonderkamer en het populaire Kees de Muis-huis.  
 
Bezoekers 
In het jaar 2021 hebben wij in totaal ruim 4000 bezoekers ontvangen, waarvan iets minder dan 3000 
betalende bezoekers. Dat was uiteraard een enorme teruggang ten opzichte van de jaren daarvoor. 
Het museum was door de Covid-19-maatregelen noodgedwongen maandenlang geheel gesloten en 
in de overige maanden grotendeels slechts beperkt toegankelijk. Vanaf juli was er een Pop Up-
museum in het Oude Raadhuis, georganiseerd door het team van het Zandvoorts Museum. Ook het 
bezoek aan deze tentoonstelling viel door de omstandigheden wat tegen.   
 

 
 
 

3. Collectie 
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De vaste collectie is eigendom van de Gemeente Zandvoort en het beheer van de gemeentelijke 
collectie is een verantwoordelijkheid van het museum. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een 
collectiebeheerovereenkomst. In 2021 is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor een beter 
beheer van de collectie.  
 
In 2021 werden de volgende schenkingen ontvangen: 
 

- De Wagenaar-collectie met diverse modellen van bomschuiten, boekwerkjes, foto’s en 
schilderijen. 

- Enkele tekeningen van Kees Verkade, waaronder de ontwerpschets van het Verzetsbeeld. 
- Een collectie aquarellen van Zandvoort van Cornelis van Meurs. 

 
Het museum dankt alle schenkers voor de waardevolle toevoegingen aan de collectie. 
 
 

4. Beleid en bestuur 
 
Meerjarenbeleid 
De gemeente Zandvoort heeft de exploitatie en het in het kader daarvan te voeren beleid van het 
gemeentelijk Zandvoorts Museum in 2018 ondergebracht in een stichting. Aan het begin van de 
verzelfstandiging is dit vertaald in een eerste meerjarenbeleidsplan. De stand van zaken wat betreft 
de verzelfstandiging en de resultaten in verhouding met de oorspronkelijke uitgangspunten werden 
eind 2020 in opdracht van de wethouder Cultuur uitgebreid geëvalueerd. De evaluatie maakte 
onderdeel uit van de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden in het kader van de 
verzelfstandiging van het museum.  
 
In april 2021 verscheen op basis van het bovenstaande een nieuw meerjarenbeleidsplan van het 
museum voor de jaren 2022 tot 2025. Hierin laten het bestuur en de medewerkers ambitie zien. De 
komende jaren zal gewerkt worden aan een nog beter tentoonstellings- en activiteitenprogramma, 
voor een grotere en diversere groep bezoekers. Er komt meer aandacht voor fondsenwerving, 
professionalisering van de vrijwilligers en de uitbouw van de educatieve activiteiten. De collectie zal 
beter beheerd gaan worden, zowel wat betreft de opslag en registratie als de uitbouw met nieuwe 
onderdelen. Bovendien zal het museum een centrale rol gaan spelen in de totale organisatie van 
activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed in Zandvoort. 
 
De gemeente nam het grootste deel van de beleidsvoornemens van het museum over in het nieuwe 
Zandvoortse Cultuurplan. De komende jaren zullen in het teken staan van de uitvoering van de 
plannen. 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur moest eind 2021 in verband met andere drukke werkzaamheden helaas afscheid nemen 
van Freek van Kessel. In 2022 zullen naar verwachting twee nieuwe bestuursleden worden benoemd. 
 
Het bestuur bestond per 1 januari 2022 uit de volgende leden. 
 

- Folkert Bloeme, voorzitter 
- Peter van Delft, penningmeester 
- Bob Crezee, secretaris 
- Maarten Koper, lid 
- Marije Nederveen, lid 
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Bestuur en organisatie verhouden zich zoveel mogelijk tot elkaar conform het Bestuursmodel, zoals 
dat is beschreven in de Governance Code Cultuur uit 2019. Deze code wordt door het bestuur als 
richtlijn gebruikt bij het evalueren van zijn werkzaamheden en de samenwerking tussen bestuur en 
organisatie. De in de code beschreven principes en best practices worden toegepast. In de praktijk 
betekent dit dat de directeur binnen bepaalde vastgestelde kaders verantwoordelijk is voor het 
dagelijkse reilen en zeilen van het museum. Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast en 
ziet toe op de wijze waarop de directeur gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen van 
het museum. De directeur wordt benoemd door het bestuur. De benoeming van de leden van het 
bestuur Is geregeld in een Bestuursreglement.  
 
In 2021 hadden de bestuursleden de volgende relevante (neven-) functies: 
 

- Folkert Bloeme: bestuurslid Genootschap Oud Zandvoort 
- Bob Crezee: lid Raad van Toezicht Zeeuws Museum Middelburg, lid Raad van Toezicht 

Stichting Hart Haarlem, partner VOF Quiosq heritage projects, voorzitter bestuur Museum 
Haarlem. 

- Peter van Delft: geen 
- Freek van Kessel: medewerker Educatie de Hortus Amsterdam, secretaris OAM-Educatie 
- Maarten Koper: lid bestuur Rotaryclub Zandvoort 
- Marije Nederveen: Capacity Building Officer Partnership & Organisational Development, 

Oxfam Novib 
 
 

5. Financiële steun en fondsenwerving 
 
Het museum mocht in 2021 de volgende subsidies ontvangen: 
 

- Subsidie Gemeente Zandvoort; basis: 140.260 euro 
- Subsidie Gemeente Zandvoort extra; Kees de Muis Huis: 5000 euro 
- Subsidie Gemeente Zandvoort extra; Open Monumenten-dagen: 6000 euro 
- Subsidie Gemeente Zandvoort extra; Cultuurmaand: 15.000 euro 
- Subsidie Gemeente Zandvoort extra; Pop-Up Museum: 10.000 euro 
- Gemeente Zandvoort; Bijdrage in kosten opbouw Pop-Up museum: 2.651 euro 
- Subsidie Provincie Nood-Holland; EK Zandsculpturen: 7.500 euro 
- HDMZ Bijdrage EK Zandsculpturen: 2.500 euro 
- Subsidie Onderling Hulpbetoon (Kees de Muis Huis): 1.000 euro 

 
Het bestuur dankt alle subsidiegevers van harte. 
 
 

6. Publiciteit 
 
Ondanks de bijzondere omstandigheden heeft het museum in 2021 toch veel aandacht weten te 
genereren voor zijn activiteiten. Het betrof zowel betaalde publiciteit als vermeldingen in de media, 
waaronder social media.  
 
Website 
In 2021 heeft de website van het Zandvoorts Museum 24.631 unieke bezoekers gehad. Dit is een 
stijging van ruim 40% ten opzichte van 2020. Met name via Facebook bezochten veel mensen de 
website, meer dan 7.500. Een aantal evenementen van het museum werd actief gepromoot op 
Facebook en Instagram, zoals het EK Zandsculpturen, de tentoonstelling Ode aan het Landschap en 
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het Pop-Up museum. Het aantal ‘klikken’ op de website hield gelijke tred met de openstelling en 
diverse andere activiteiten, zoals in onderstaande grafiek is te zien.  
 

 
 
Facebook en Instagram 
Voor enkele activiteiten werd speciaal een campagne opgezet. Hierbij werden berichten geplaatst op 
Instagram en op Facebook, met de volgende resultaten: 
 

Activiteit Mensen 
bereikt 

Klikken op 
links 

Afgespeel-
de video’s 

Likes Opmer-
kingen 

Gedeeld 
 

Cultuur-
maand 

25.890 670  33  8 

Jaapje van 
Zandvoort 

23.056 1.127 49.503 185 26 21 

Ode aan ‘’t 
landschap 

37.492 656  158 4 15 

Jan 
Lammers 

15.911 401  283 25 15 

Pop up 
Raadhuis 

19.739 333  43 5  

Monumen-
ten Dagen 

23.110 457 21.628 109 9 17 

EK Zand-
sculpturen 

43.854 2.449  454 92 87 

 
 

 
 

7. Organisatie 
 
Het Zandvoorts Museum werkt volgens onderstaand organisatiemodel. In de organisatie zijn op dit 
moment alleen de directeur (0,5 fte) en de operationeel assistent (0,5 fte + 0,2 fte) betaalde functies. 
Alle overige medewerkers werken vrijwillig. De directeur wordt benoemd door het bestuur. 
 
 



Jaarverslag Zandvoorts Museum 2021 - 6 
 

 
 
 
Het museum kan rekenen op een enthousiaste groep van ongeveer 35 algemene vrijwilligers en zes 
vrijwillige bestuursleden. De algemene vrijwilligers zijn in grote lijnen onderverdeeld in de 
baliegroep, de adlibgroep, de educatiegroep, de rondleidinggroep en het bouwteam. Zij werken 
nauw samen met Folklorevereniging de Wurf, de Bomschuiten bouwclub, De Historische Auto Race 
Club en het Genootschap Oud Zandvoort. Dit werk betreft hand en spandiensten, maar ook voor de 
uitwisseling van informatie over het Cultuurhistorische erfgoed van Zandvoort. Daarnaast 
verwelkomen en werken wij regelmatig met maatschappelijke instanties zoals de kerk (voor 
tentoonstellingen en research), de vrijwilligers van de ijsbaan, Viering Nationale Feestdagen, de 
scholen, de bibliotheek, het Pluspunt, De Zandstroom, De Belbus, De Verbeelding, De 
Ondernemersbelangenvereniging en het Zorgcentrum. 
 
Door omstandigheden heeft er in 2021 geen ondersteuning plaatsgevonden van studenten van hbo- 
en andere onderwijsorganisaties. 
. 
 

8. Jaarrekening en balans 
 
 
Volgt eind april 
 
 
 
 
Colofon 
Dit verslag is een publicatie van het bestuur van het Zandvoorts Museum 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bestuur@zandvoortsmuseum.nl 
Eindredactie: Bob Crezee, bestuur 
Fotografie: Rob Bossink, Zandvoort 
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Foto-overzicht 2021 
 
 

 
 
Jan Lammers in het museum Dutch GP 2021 
 
 

 
 
Zandvoortse verzamelingen winter 2021 
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Deelname Pride at the Beach zomer 2021 



Jaarverslag Zandvoorts Museum 2021 - 12 
 

 
 
Opening Car Art in Pop Up museum Dutch GP 2021 
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Buitenexpositie Ode aan het Landschap mei 2021 en ontwerp logo Cultuuragenda Zandvoort 
 
 

 
 
NS Station laatste periode ingericht voor Cultuurvisie 
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Opening/bekendmaking winnaars EK Zandsculpturen Ode aan het Landschap met de winnaars, 
Burgemeester en Commissaris van de Koning  
 
 
 


