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1 Inleiding
De Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD) werd op 22 mei 2012 opgericht door de toenmalige leden van het Platform Musea Schouwen-Duiveland met als doel de samenwerking tussen de leden
te versterken en als rechtspersoon, namens de aangesloten musea, afspraken te maken met samenwerkingspartners, overheden en sponsoren.
Op grond van artikel 14 lid 2 van de statuten van de VMSD brengt het bestuur van de vereniging een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het jaarverslag
omvat tevens de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting.
Het Jaarverslag werd vastgesteld in de VMSD ledenvergadering van 19 februari 2018

L. Bijlsma, voorzitter
R. Geluk, penningmeester
H.J. van der Veer, secretaris
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2 Missie van de VMSD
Eiland
Schouwen-Duiveland is een eiland met een lange en rijke geschiedenis, verbonden aan de zee, de handel en de natuur. Slechts een halve eeuw geleden ‘eiland af’ door de bouw van de Deltawerken en de
Zeelandbrug, reikt haar geschiedenis tot diep in de middeleeuwen. In historische stadjes, in karaktervolle dorpen en in het landschap is veel bewaard gebleven van de strijd om het bestaan en de strijd
tegen de krachten van de natuur. Schitterende monumenten weerspiegelen perioden van grote welvaart en ambitie.

Verhalen
De vertellingen van Schouwen-Duiveland zijn de moeite waard en omvatten lessen over verleden, heden en toekomst. Veel daarvan is bewaard in de afzonderlijke musea van het eiland. Als je de verhalen
van de musea bij elkaar optelt heb je een schitterend pallet van dit aan verhalen schatrijke eiland. De
musea vormen dan ook samen de ‘Schatkamers van het eiland’.

Vereniging
Het eiland Schouwen-Duiveland telt acht musea die samenwerken in de VMSD. De musea werken samen om de verhalen van het eiland effectief te ontsluiten voor de bewoners en bezoekers van het
eiland. De samenwerking kreeg een stimulans door het samenvoegen van de voormalige zes tot één
gemeente op Schouwen-Duiveland op 1 januari 1997.

Doel
De diversiteit aan onderwerpen en de betekenis daarvan vormen een bron van inspiratie met lokale,
regionale, nationale en zelf internationale betekenis. Kleine meer lokale musea en grote publiekstrekkers vullen elkaar aan. Het doel van de samenwerking is een bijdrage te leveren aan een goed bewoners-, bezoekers- en vestigingsklimaat: een boeiend en bruisend eiland waar veel te beleven is.

Zingeving
Enkele musea hebben een professionele staf, echter alle 8 musea kunnen alleen bestaan dankzij het
vele vrijwilligerswerk. De musea bieden een scala aan interessante werkzaamheden en bieden zingeving aan de tijdsbesteding van jong en oud in de diverse woonkernen van het eiland.

Gezamenlijk
Onder het motto: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder,’ werken de musea samen aan de
volgende onderwerpen:








Educatie voor jongeren en bijdragen aan de leerdoelen van de scholen
Promotie en communicatie en naar de doelgroepen, dagtoeristen, verblijfstoeristen en bewoners
Collectiebeheer inventarisatie en registratie van het erfgoed
Presentatie verbetering expositie door uitwisseling van kennis en objecten
Vrijwilligers werven, boeien en binden
Bedrijfsvoering delen van kennis over ondernemerschap, administratie en inkoop
Huisvesting delen van kennis en informatie

Musea
De volgende musea zijn lid van de VMSD:
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Brusea Bruinisse
Brouws Museum Brouwershaven
Cameramuseum Zierikzee
De Burghse Schoole Burgh-Haamstede






Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg Dreischor
Museumhaven Zeeland Zierikzee
Watersnoodmuseum Ouwerkerk
Stadhuismuseum Zierikzee
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3 Samenwerking
In het verslagjaar is de volgende capaciteit ingezet voor de gezamenlijke actie: Allereerst is er de vrijwillige capaciteit die onder andere door de verschillende musea wordt ingezet. Zo is het werk van het
bestuur van de VMSD vrijwilligerswerk zonder onkostenvergoeding.
Op de tweede plaats worden specifieke projecten door de VMSD uitgevoerd ter versterking van de
samenwerking. Deze projecten worden gefinancierd door subsidiegevers, waarvan de gemeente
Schouwen-Duiveland de belangrijkste is. De inzet van de educatiefmedewerker en de plaatsing van de
zogenaamde ZIDS-schermen van de VVV zijn daarvan voorbeelden.
Op de derde plaats wordt de samenwerking ondersteund door het Samenwerkingsproject dat wordt
gemanaged door het Watersnoodmuseum. Het Samenwerkingsproject wordt voor een periode van
drie jaar bekostigd door de gemeente Schouwen-Duiveland. Het samenwerkingsproject is gestart in
2016 en loopt af eind 2019. De financiële verantwoording van dit project is aan het Watersnoodmuseum. De resultaten worden in deze verantwoording van de VMSD meegenomen en aangeduid onder
Samenwerkingsproject.
Na de bestuurlijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest in 2017, worden hierna de resultaten
van de samenwerking in 2017 voor de verschillende onderwerpen gepresenteerd.

Bestuur
CONTINUÏTEIT

1 Gegeven de mogelijke problemen in de continuïteit van een aantal deelnemers, heeft de VMSD besloten

in overleg te treden met de Stichting Renesse en de gemeente Schouwen-Duiveland. Problemen met de
continuïteit worden onder andere veroorzaakt door teruglopende inzet van vrijwilligers en de kosten van
huisvesting. Dit heeft erin geresulteerd dat in het verslagjaar een onderzoek is uitgevoerd door een externe
adviseur naar de mogelijke scenario’s voor het vergroten van de toekomstbestendigheid van de deelnemers. Deze toekomstvisie zal begin 2018 gereed zijn en kan daarna worden besproken met de belanghebbenden. De kosten van het onderzoek zijn gefinancierd vanuit het Samenwerkingsproject.
SCHATKAMER SCHOUWEN

2 In het verslagjaar heeft de Stichting Schatkamer Schouwen belangstelling getoond aspirant lid van de

VMSD te worden.

Educatie
EDUCATIEF MEDEWERKER

3 De Gemeente Schouwen-Duiveland stelt aan de VMSD middelen beschikbaar voor een Educatief Mede-

werker. De inzet is voor twee jaar afgesproken en is gestart in 2017. Alle musea hebben eigen educatieprogramma’s voor kinderen ontwikkeld. De bedoeling van de educatief medewerkers is initiatieven te ontplooien om de musea en scholen aan elkaar te verbinden en de kwaliteit van de programma’s voor de diverse doelgroepen te helpen verbeteren. In het verslagjaar is de functie ingevuld door Iris van der Zande en
Nadine van der Hulle. Het inzetten van de educatieve functie is in 2017 grondig aangepakt en er is in de
relatie met het basisonderwijs geïnvesteerd.
DOE-US !
4 Het resultaat is van deze intensivering de uitvoering van een succesvol Doe-Us programma. Doe-us ! is

een tweejaarlijks project voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen van het eiland. Alle 23 scholen (24
klassen) van het eiland hebben meegedaan. De subsidiënten zijn de gemeente, VSB-Fonds, Cultuurfonds
Zeelandia, KCE Oosterschelderegio, Nutsfonds Zierikzee, Frits Lensveltstichting en de Stichting Renesse. Het
project Doe-us ! 2017 is in het verslagjaar grondig geëvalueerd. In een acht pagina’s tellende katern van de
Wereldregio zijn de verwerkingsopdrachten de verschillende musea gepubliceerd.
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Evaluatierapport DOE-US editie
2017

Programma Maand van de Geschiedenis 2017 Wereldregio

BIG DRAW

5 Alle musea hebben tijdens de nationale Maand van de Geschiedenis het thema Big Draw aan de agenda

gezet. De “Campaign for Draw” is een internationaal project dat tekenen promoot als middel voor educatie
en participatie binnen musea, het onderwijs en andere publieke en openbare locaties. Het doel van de
campagne is zo veel mogelijk mensen te laten tekenen. Want door te tekenen leren mensen beter kijken,
ontdekken en ervaren. Daarnaast kan samen tekenen ook mensen verbinden en kan tekenen het gesprek
stimuleren, waardoor herinneringen en verhalen naar boven komen.
MAAND VAN DE GESCHIEDENIS

6 De tekencampagne Big Draw viel samen met de Maand van de Geschiedenis en vormde daarin een cen-

trale activiteit. Het thema voor de Maand van de Geschiedenis 2017 was: ‘Geluk’. Het doel was om op zoek
te gaan naar de betekenis en de verschillende perspectieven op geluk door de eeuwen heen. De verschillende perspectieven op geluk en de betekenis er van, namen de musea als uitgangspunt om activiteiten te
organiseren in de maand oktober, toegespitst op de verhalen en thema’s in de musea.
ONDERWIJSEILAND

7 In samenwerking met de vereniging "Stad- en Lande" is door de educatiemedewerker een avond geor-

ganiseerd voor de onderwijskrachten van Schouwen-Duiveland. Alle educatieaanbieders op het eiland,
zoals de musea en de natuurorganisaties, zijn hierbij betrokken. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum
van de vereniging Stad en Lande Schouwen-Duiveland is een website in gebruik genomen met informatie
over onder meer natuur, cultuur en historie van het eiland. Ook de musea zijn op deze website vertegenwoordigd. Het 'onderwijseiland' krijgt in 2018 een vervolg om de verbinding tussen de musea en het onderwijs verder te versterken.
EDUCATIEPROGRAMMA

8 Voor het vergroten van de zichtbaarheid van de educatieprogramma’s, voor zowel het onderwijs als de

reguliere bezoekers, is in het verslagjaar begonnen om de educatieprogramma’s en activiteiten van de musea van de VMSD toegankelijker maken voor schoolklassen en bezoekers van het eiland. Dit wordt onder
meer gerealiseerd door de informatie met een speciale ‘educatietegel’ op de website van de VMSD zichtbaar te maken voor het onderwijs. De VMSD website wordt beheerd door de VVV Zeeland.
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De VMSD Stand bij festiviteiten

Promotie
PUBLICITEIT

9 Het gezamenlijk zoeken van publiciteit en bekendheid van de musea is een activiteit die al langer in de

praktijk wordt uitgevoerd. Het gaat daarbij om communicatie naar de verschillende doelgroepen en de
inzet van verschillende media daarbij. In 2017 is de PR en marketing voortgezet met de inzet van het Samenwerkingsproject. Deze inzet omvat middelen zoals: billboards, advertenties onder andere in de Badkoerier, folders, deelname aan diverse markten, beurzen en free publicity. De verspreiding van de gezamenlijke folder is deels in eigen beheer uitgevoerd en deels via de VVV kantoren.
PROMOTEAM

10 Er is een gezamenlijke VMSD stand ontwikkeld voor de presentatie van de musea op lokale en regionale

evenementen. De stand omvat onder andere promotiemateriaal, warme kleding en opbergkisten. De VMSD
stand is op een aantal manifestaties ingezet. Te weten bij de kennismakingsavond voor nieuwe bewoners in
het Gemeentehuis, de Landschapsdag in Burgh-Haamstede, de Brouwse dag, de Burghse dag, de Havendagen in Zierikzee en bij het wijnfeest van de Wijnhoeve De Kleine Schorre. Daarnaast is er bij andere gelegenheden ook aandacht gevraagd voor de musea, zoals bij de open dag van het Informatiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam op 2 mei.
VVV DATABASE

11 Alle musea zijn in het verslagjaar ondergebracht in één gezamenlijk contract met de VVV Zeeland voor

het jaar 2018. Alle musea zijn met de gegevens over locatie, prijzen, openingstijden en evenementen opgenomen in de database van de VVV Zeeland en benutten daardoor alle daarop aangesloten media. Dit omvat
onder andere de website en ZIDS schermen.
VMSD WEBSITE

12 In het verslagjaar is de VMSD website uitgewerkt en ondergebracht in de VVV web communicatie. Alle

data van de musea en de evenementen komen hierin automatisch naar voren. Daarnaast is algemene informatie aan de website toegevoegd en worden in 2018 de educatieprogramma’s van de musea voor de
basisscholen toegankelijk gemaakt. Van de VVV wordt een dienstenpakket afgenomen zodat in meerdere
VVV-inspiratiecentra de VMSD folders worden neergelegd. Ook worden de musea vermeld in de Badkoerier
en de VVV toeristische krant.
MEDIAPLAYER

13 De VMSD Mediaplayer, die enige jaren geleden geschonken is door de Ladiescircle, is het afgelopen jaar

ingezet in het informatiecentrum van Staatsbosbeheer op de Brouwersdam.
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ZIDS SCHERMEN

14 In de acht musea zijn in het verslagjaar ZIDS schermen geïnstalleerd. Het Zeeuws Informatie Distributie

Systeem (ZIDS) is een voorziening, ontwikkeld door de VVV Zeeland, ten behoeve van de dienstverlening
aan bezoekers van Zeeland. De schermen zijn mogelijk gemaakt met middelen die via de gemeente Schouwen-Duiveland beschikbaar komen vanuit de zogenaamde ‘gelden procesafspraken Maasvlakte 2’. Op deze
aanraakschermen kan de bezoeker allerlei toeristische informatie inwinnen. De musea zijn ook goed zichtbaar.
EILANDMARKETEER

15 De VVV heeft een eilandmarketeer aangesteld. De eilandmarketeer is ondergebracht bij de VVV met een

bijdrage van de gemeente Schouwen-Duiveland. In de eilandpromotie zal het cultuurhistorisch erfgoed, de
monumenten en de rijke geschiedenis van het eiland en de stad een belangrijke rol spelen. Er is een aantal
plannen opgesteld om in de nieuw te realiseren VVV inspiratiecentrum in Renesse ook de musea aantrekkelijk voor het voetlicht te brengen. De invulling wordt verzorgd door de educatiefmedewerker van de
VMSD in overleg met de musea.
HOP-ON HOP-OFF

16 De VMSD heeft geparticipeerd in het project de Hop-on Hop-off bus. Een sightseeing bus die over het

eiland rijdt en de passagiers de gelegenheid biedt bij de musea uit- en weer in te stappen. vanuit het samenwerkingsproject is een bijdrage aan dit initiatief gegeven. Het businitiatief wordt als pilotproject op
zich wel als succesvol gezien. Het heeft niet geleid tot veel extra museumbezoek.
MUSEUMWEEKEND

17 In het museumweekend van 8 april waren de musea gratis toegankelijk met een reductie op de toe-

gangsprijs. Er is een advertentie geplaatst in een advertentieblad in Zeeuws Vlaanderen om de bewoners
gebruik te laten maken van het gratis gebruik van de Westerschelde tunnel in dat weekend.
ZEELANDPAS

18 Ook in het verslagjaar zijn de leden van de VMSD aangesloten bij de Zeelandpas. De musea gaven 20%

korting op de toegangsprijs voor de pashouders. Het aantal bezoekers op basis van de Zeelandpas valt in de
praktijk tegen.

Collectiebeheer
COLLECTIEREGISTRATIE

19 De kwaliteit van het gezamenlijke cultuurhistorische product is een belangrijk item in de afzonderlijke

musea. Het verhaal per museum kan door het aanpassen van de collectie, het uitwisselen van collectieonderdelen of depotmaterialen sterk aan kwaliteit winnen. Voorwaarde hiervoor is een gezamenlijke uniforme collectieaanpak. Het Samenwerkingsproject heeft hiervoor een belangrijke plaats ingeruimd. Het is van
belang dat er een transparante en goed toegankelijke registratie plaatsvindt van de collecties van de musea
van de VMSD. Veel inventarisaties en registraties zijn in het verleden uitgevoerd. Door het Samenwerkingsproject is de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) opgedragen de inventarisatie en registratie te completeren. De registraties zijn vastgelegd in de internetbestanden ADLiB en MUSIP. Met een dergelijke vastlegging worden de collecties ontsloten voor een breder publiek. De musea hebben de registraties nu grotendeels op orde. In de Brusea en De Burghse Schoole is nog enig werk te doen.
COLLECTIE ONTSLUITING

20 De SCEZ heeft op basis van de inventarisatie een eindrapport opgesteld voor de VMSD met aanbe-

velingen over de toepassing van het registratiesysteem ADLIB. Ook zijn een aantal trainingen verzorgd.
Verder zijn aanbevelingen gedaan op basis van de samenhang en mogelijke uitwisselbaarheid van de
collecties. Daarbij is een koppeling aan de Zeeuwse Ankers uitgewerkt.
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Eindrapport SCEZ Inventarisatie Collecties acht musea Schouwen-Duiveland

Presentatie
CANON SCHOUWEN-DUIVELAND
21 Op basis van de inventarisatie van de collecties, uitgevoerd door het SCEZ, en gezien de aanbevelingen

kunnen de presentaties van de musea worden geoptimaliseerd, vernieuwd en zo interessant mogelijk worden gemaakt voor de bezoekers. In het verslag jaar is deze actie nog niet opgepakt.
INTERACTIEF BELEVEN

22 De musea kenmerken zich veelal door het vrij statisch presenteren van collecties. Bezoekers zijn op zoek

naar nieuwe ervaringen en dat leidt tot de ontwikkeling van statisch presenteren naar meer beleving. Echter de plek, de emotie en de belevenis is nooit in zijn geheel door de zogenaamde nieuwe media is te vervangen. Toch zijn de eerste verkenningen uitgevoerd om deze media waar dat mogelijk is in te zetten en
zijn ervaringen gedeeld.

Vrijwilligers
WERVING

23 Musea werken met vrijwilligers en de musea kunnen alleen bestaan door vrijwillige inzet. Het vrijwilli-

gersbestand vergrijst in rap tempo en musea hebben gebrek aan nieuwe vrijwilligers. Het beeld dat musea
ontmoetingsplaatsen voor de kernen kunnen worden is onderwerp van bespreking geweest en zal ook in de
toekomst de nodige aandacht behouden. Bij diverse gelegenheden is de vrijwilligers wervingsfolder van de
VMSD uitgereikt. In combinatie met een persoonlijke of huis aan huis aanpak heeft dit incidenteel succes
gehad.
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Bedrijfsvoering
BEZOEKERSAANTALLEN

24 Het beeld van het aantal bezoekers is vrij consistent te noemen. Hiermee is de toegevoegde waar-

de van de gezamenlijke musea voor het toeristisch product voor ons eiland evident. In totaal hebben
de acht musea van de VMSD 123.982 bezoekers geteld. Het watersnoodmuseum nam het leeuwendeel voor haar rekening met circa 84.000 bezoekers of 67%.
Museum
Brusea
Brouws Museum
Cameramuseum
De Burghse Schoole
Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg
Museumhaven Zeeland
Watersnoodmuseum
Stadhuismuseum
Totaal

2016
2.815
2.205
864
3.202
4.371
8.000
88.606
19.500

2017
2.498
2.162
1.154
3.217
4.171
6.200
84.008
20.572

Toe- afname %
-11%
-2%
+34%
+0,5%
-4.6%
-22%
-5.2%
+5,5%

129.563

123.982

-4.3%

OPENINGSTIJDEN

25 De musea zijn onderdeel van het toeristisch product. In de meest bepalende periode van het jaar zijn de

musea dan ook dus open wat helder naar het publiek is gecommuniceerd. In de periode van 1 april - 1 november waren alle musea vrijwel dagelijks open. Watersnoodmuseum, Cameramuseum, Brouwsmuseum
en Stadhuismuseum waren het gehele jaar geopend. De musea die een wintersluiting hadden, hebben de
deuren weer op 4 of 18 april geopend voor het publiek.
INKOOP

26 Het delen van kennis en ervaring over administratie en inkoop is een begin van samenwerking dat kan

leiden tot meer gezamenlijke inkoop. De afspraken met de VVV en de Zeelandpas zijn daarvan voorbeelden. Ook op het gebied van cultureel ondernemerschap kan de samenwerking tussen de musea groeien.
Een aantal musea hebben het verdienmodel verbreed door het aanbieden van bijzondere diensten zoals de
fotografie en Schouwse klederdracht. Op het vlak van ondernemerschap is veel ruimte voor verdere ontwikkeling. De centrale vraag is hier of door samenwerking de capaciteit en effectiviteit kan worden vergroot om voor bezoekers interessante projecten van de grond te krijgen.

Huisvesting
HUIS DE HAENE

27 Er is een verkenning gemaakt naar de mogelijkheden van het Huis de Haene in Zierikzee en de mo-

gelijke maatschappelijke functie van dit historische pand. Huis de Haene is het oudste huis van Zeeland
en eigendom van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het opgestelde plan is een uiting van cultureel
ondernemerschap van de musea.
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4 Financieel verslag 2017 en Begroting 2018
Inkomsten en Uitgaven 2017
Onder reguliere kosten wordt verstaan de jaarlijks terugkerende inkomsten vanuit de contributie en
jaarlijkse kosten voor de gezamenlijke voorzieningen als vereniging.
Inkomsten
Saldo 1 januari 2017
Bijdrage musea
Clubkas
Gift

1.029,31
1.750,00
158,84
190,00

Uitgaven
Bankkosten
VVV deelname
Kamer van Koophandel
Bloemen
Promotiekosten
Reiskosten Educatief Medewerker
Kraam
Maand van de Geschiedenis
Saldo 31-12 -2017

119,65
282,70
15,00
18,87
278,44
211,40
97,00
275,42
1.829,67

3.128,15

3.128,15

Verantwoording Projecten
Projecten overlappen de jaargrenzen en worden daarom afzonderlijk begroot en verantwoord
naar de leden en de opdrachtgevers.
Doe-us ! 2017
Bijdragen
14.377,61
Educatief Medewerker
Bijdragen
35.250,00
ZIDS Schermen
Bijdragen
24.000,00

Uitgaven

14.377,61

Nog te betalen

1.663,30

Uitgaven

31,632,63

Nog te betalen

3.090,37

Uitgaven

29,749,31

Nog te ontvangen

5.749,31

Begroting 2018
De begroting van de reguliere kosten is in de tabel weergegeven.
Inkomsten
Saldo 1 januari 2018
Bijdrage musea
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Uitgaven
1.829,67 Bankkosten
1.750,00 VVV deelname
Kamer van Koophandel
Promotiekosten
Reiskosten Educatief Medewerker
Diversen
Saldo 31-12 -2018

135,00
842,00
15,00
200,00
300,00
250,00
1837,67

3.579,67

3.579,67
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