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1. Voorblad
1.1 Basisgegevens
Statutaire naam:
Roepnaam:
Jaar van oprichting:
KvK-nummer:
Fiscaal nummer:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
Fax:
Email adres:
Website:
Contactpersoon:
Tel.nr. en mailadres:

Stichting Muzee Scheveningen
Muzee Scheveningen
2006
27291868
0028.68.714B01
Neptunusstraat 92, 2586 GT Den Haag
Neptunusstraat 92, 2586 GT Den Haag
070 – 350 08 30
070 – 354 99 80
info@muzeescheveningen.nl
www.muzeescheveningen.nl
P.R. de Kievit, directeur
06 – 125 22 455; p.dekievit@muzee.nl

1.2 Aard van de instelling
Categorie:
Museum
1.3 Gegevens organisatie
Organisatievorm:
Stichting
Soort bestuursorgaan: Bestuur
Samenstelling bestuur: mr. H.C. Grootveld, m, geb. 21-09-1950, voorzitter, benoeming 09-09-2006
drs. D.C. Nieweg, m., geb. 05-04-1969, secretaris tot 26-03-2008, daarna
bestuurslid, benoeming 05-01-2007
G.J. Gulden, m, geb. 21-06-1947, secretaris, benoeming 26-03-2008
D. Keus, m, geb. 02-07-1953, 1e penningmeester tot 21-05-2008, benoeming
09-09-2006
M.P. Mos RA RC RBA, m, geb. 09-10-1963, 1e penningmeester, benoeming
25-09-2008
D. van der Hoeven RA, m, geb. 14-02-1935, 2e penningmeester, benoeming
01-12-2006, † 03-01-2009
E.P.M. Sloof-Vermeij, v, geb. 24-12-1937, bestuurslid, benoeming 09-09-2006
W.J. Harteveld, m, geb. 22-03-1945, bestuurslid, benoeming 09-09-2006
Benoemingstermijn:
Vijf jaar; een aftredend bestuurslid is nog éénmaal herbenoembaar voor vijf
jaar.
Samenstelling directie: P.R. de Kievit, m, geb. 07-08-1955, directeur, indiensttreding 01-05-2007.

Organisatiestructuur:

2008
Directie
1
fte
Beheer cultuurhistorische collectie
0,8 fte
Beheer natuurhistorische collectie
1,2 fte
Externe dienstverlening (w.o. educatie)
0,6 fte
Public relations & receptie
1,4 fte
Algemene zaken (huismeester)
1
fte
Secretariaat / administratie
1
fte
Totaal
7,0 fte *
* waarvan 3 fte vaste krachten en 4 fte gedetacheerd via stichting Werkbij

1.4 Ondertekening
Den Haag, 26 maart 2009

Mr. H.C. Grootveld, voorzitter.
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2. Algemene informatie
2.1 Doelstelling instelling
De Stichting Muzee Scheveningen heeft ten doel het bevorderen van kennis en belangstelling op het
gebied van a) de geschiedenis, de cultuur en het dagelijks leven van Scheveningen en haar bewoners,
haar relatie met de zee (visserij, strandrecreatie); en b) de zeebiologie in de ruimste zin.
De stichting streeft dit doel na door middel van het inrichten, instandhouden en exploiteren van een
voor publiek toegankelijk museum als een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en
haar ontwikkeling; het vormen, instandhouden en onderzoeken van een representatieve collectie op
lokaal en regionaal cultureel gebied, op lokaal genealogisch terrein en op nationaal en internationaal
zeebiologisch gebied, alsmede het presenteren en daarover informeren voor doeleinden van studie,
educatie en genoegen.
2.2 Functie in het culturele veld
Muzee Scheveningen tracht zijn doelstellingen te bereiken door:
1. het vormen, documenteren, beheren en onderhouden van een kwalitatief representatieve collectie van
op de geschiedenis, genealogie en cultuur van Scheveningen betrekking hebbende voorwerpen,
documentatie en literatuur;
2. het vormen, documenteren, beheren en onderhouden van een kwalitatief representatieve collectie van
zeedieren- en planten, in het bijzonder van schelpen van zeeweekdieren, een en ander overeenkomstig
de biologische systematiek alsmede van de daarop betrekking hebbende literatuur en documentatie;
3. het inrichten en onderhouden van een permanente presentatie teneinde het publiek inzicht te
verschaffen in de betekenis van het Scheveningse erfgoed en het leven in de zee;
4. het organiseren van wisseltentoonstellingen op elk van die terreinen;
5. het gelegenheid bieden tot het raadplegen van literatuur en documentatie over Scheveningen in de
ruimste zin;
6. het gelegenheid bieden tot het raadplegen van de systematische biologische collectie en de daarop
betrekking hebbende literatuur;
7. het ontwikkelen van educatieve programma’s;
8. het organiseren van lezingen en cursussen;
9. het verzorgen van publicaties;
10. het in verbinding treden met organisaties in binnen- en buitenland die een soortgelijk of aanverwant
doel nastreven;
11. het ondernemen van al datgene wat kan bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen.
Samenvattend vervult het Muzee de functie van collectiebeheerder (zie hierboven onder 1 en 2), maker
van tentoonstellingen (3 en 4), informatie- en documentatiecentrum (5, 6 en 9) en aanbieder van
educatieve programma’s (7 en 8).
2.3 Cultuurinhoudelijke en maatschappelijke functie
De cultuurinhoudelijke functie van het Muzee laat zich het best omschrijven als informatie- en
documentatiecentrum voor de geschiedenis van Scheveningen en voor het leven van, op en in de zee. In
het Muzee wordt het Scheveningse culturele erfgoed beheerd en gepresenteerd. Het Muzee is voor
Scheveningen wat het Haags Historisch Museum is voor Den Haag. Muzee Scheveningen heeft een
groot draagvlak, zowel onder Scheveningers als onder natuurliefhebbers. Dit blijkt onder meer uit de
actieve vrijwilligers en de 1.141 donateurs en 111 bedrijfsdonateurs die het museum telt. Er zijn
verenigingen van vrienden, die van oudsher de catering tijdens grote ontvangsten en de in- en verkoop
van de museumwinkel verzorgen. De donateurs en bedrijfsdonateurs ondersteunen het museum met
projecten en maken het financieel mogelijk dat tentoonstellingen worden ingericht en publicaties
worden verzorgd. Er vinden in het museum culturele maar ook zakelijke bijeenkomsten en recepties
plaats, en het museum is sinds 2007 in toenemende mate populair als trouwlocatie. Muzee
Scheveningen heeft een maatschappelijke functie als trefcentrum van wijkcultuur, het is als het ware de
huiskamer van Scheveningen.
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3. Verslag van de activiteiten in 2008
3.1 De collectie
3.1.1 Collectieregistratie en documentatie
• Registratie
De registratie van de cultuurhistorische collectie werd in 2008 gecontinueerd. De schilderijen, kleding,
vlaggencollectie, prenten en overige cultuurhistorische museumvoorwerpen zijn grotendeels ontsloten
in een database in Microsoft Access. Eind 2007 werd deze geautomatiseerde registratie geconverteerd
vanuit het DOS-programma Q&A naar de Windowsomgeving van Microsoft Access. In 2008 werd de
database gecontroleerd en werden de vindplaatsgegevens in het schilderijendepot en afbeeldingen van
de verschillende objecten geleidelijk aan toegevoegd aan de database. De waarde en het gebruiksgemak
van de collectieregistratie wordt hiermee aanzienlijk verhoogd. In het grote zolderdepot is het
serviesgoed gecontroleerd en in het computerbestand ingevoerd. Met het controleren van de overige
voorwerpen in dit depot is een aanvang gemaakt.
Helaas ontbreekt nog steeds een vrijwilliger voor het beheer van de uitgebreide fotocollectie.
Van de natuurhistorische collectie wordt ieder voorwerp ingeboekt in een chronologisch register en
voorzien van een nummer, en daarna ingevoerd in een geautomatiseerde registratie in Ms Access.
Er is in 2008 begonnen met het invoeren in de collectiedatabase van de overige (niet-Mollusca)
deelcollecties, zoals Kreeftachtigen en Stekelhuidigen. In totaal omvatten deze deelcollecties eind 2008
453 records. Het totaal aantal nieuwe records bedroeg 908, waarvan 538 schelpen en 370 niet-schelpen
(krabben, zeeëgels etc.). De collectie is hiermee uitgebreid met 8.476 schelpen en 1.222 objecten van
ander materiaal (totaal 9.698 objecten). Eind 2008 omvatte de geregistreerde natuurhistorische collectie
23.410 records met in totaal 142.898 objecten, verdeeld over 7.680 verschillende diersoorten.
• Documentatie
Het verzamelen van relevante literatuur en documentatie betreffende de collectie is in 2008
gecontinueerd. De natuurhistorische bibliotheek is ontsloten in Microsoft Access. In 2008 is ook de
cultuurhistorische bibliotheek ontsloten in Microsoft Access. Eind van het jaar waren de gegevens van
ongeveer de helft van de bestaande collectie daarin ingevoerd. Nieuwe aanwinsten worden ook in deze
applicaties geregistreerd.
Het Scheveningen Informatiecentrum (SIC) bevat bibliotheekmateriaal, foto’s, krantenknipsels,
genealogische gegevens en andere informatie over Scheveningen. Dankzij de vrijwillige inzet van leden
van de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS) was het Centrum in 2008 op de
zaterdagen voor belangstellenden geopend.
Het Zeebiologisch Informatiecentrum (ZIC) omvat een uitgebreide documentatie aan boeken en
tijdschriften. Deze documentatie is van essentieel belang voor onderzoek en bestudering van de
museumcollectie. In 2008 kon het Centrum met 5 publicaties worden uitgebreid. Ook zijn er abonnementen op negen tijdschriften. Voor het publiek was het Centrum in 2008 op afspraak toegankelijk.
3.1.2 Behoud en beheer
• Algemeen
In februari deed het hoofd Museumconsulentschap van het Erfgoedhuis Zuid-Holland op verzoek van
het Muzee onderzoek naar de bewaaromstandigheden in de depots van het museum. De centrale vraag
die daarbij voorstond was, of de klimaatomstandigheden in de depots voldoende zijn om in aanmerking
te komen voor (her-)opname als geregistreerd museum in het Nederlands Museumregister. De onderzoekster heeft gekeken naar de tentoonstellingszaal, het kleine of schilderijendepot, het grote depot, het
schelpendepot en het textieldepot. Van deze ruimten zijn ook grafieken van de thermohygrograaf
meegegeven. Met name de condities in het grote zolderdepot leveren een zo grillig binnenklimaat op,
dat de collectie er niet veilig staat. Daarbij zal het moeilijk worden verbeteringen aan te brengen. In
2009 wordt door de Monumentenwacht onderzocht of het mogelijk is dit depot aan de binnenzijde van
een goede isolatie te voorzien.
Een andere aanbeveling van de museumconsulente was, dat voor een museum met de omvang van het
Muzee twee meetinstrumenten te weinig zijn om een goed beeld te krijgen van het binnenklimaat in alle
ruimten waar de collectie centraal staat. De aanschaf van zes dataloggers is aan te bevelen. Deze kunnen
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flexibel worden ingezet. Men moet van een jaar meten een analyse van een ruimte kunnen maken. In
2009 worden middelen vrijgemaakt voor de aanschaf van een zestal dataloggers.
• Tentoonstellingszaal
Deze zaal ligt onder het dak en is aan drie zijden door buitenmuren omgeven. Er is enige afscherming
van die muren omdat de zaal afgetimmerd is, waardoor meer rechte vlakken zijn gecreëerd. Er is een
verwarming en bovenin zitten ventilatoren. In de tentoonstellingsruimte kan het te warm worden, toch
blijft ook bij hoge temperatuur de relatieve luchtvochtigheid nog redelijk beneden de 65 %. Een groot
risico voor de objecten loopt men hier dus niet.
• Kleine depotzolder cultuurhistorische collectie
Dit depot zit ook onder de kap, maar niet rechtstreeks. Het is afgetimmerd met een verlaagd plafond.
In 2008 werden de klimaatcondities het gehele jaar met een thermohygrograaf gemeten. Er is één
verwarmingselement aanwezig, hetgeen voldoende is voor deze relatief kleine ruimte. De vloeren,
balken en betimmering zijn van hout. Hierdoor ontstaat al een goede buffer tegen snelle veranderingen
in de relatieve luchtvochtigheid. In het kleine depot wordt het te warm en te koud en is het ook vaak te
vochtig. Dus verwarmen, koelen en ontvochtigen is nodig om het binnenklimaat binnen de grenswaarden te houden. In 2009 wordt onderzocht of het mogelijk is ook dit depot aan de binnenzijde van
een goede isolatie te voorzien.
• Grote depotzolder cultuurhistorische collectie
Dit depot bevindt zich direct onder de kap en de stellingen lopen hoog door. Temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid in dit depot werden het gehele jaar door met behulp van een thermohygrograaf
geregistreerd. Hier wordt het ’s zomers erg warm. Er zijn twee verwarmingselementen in de kap
aangebracht en er lopen buizen door van de verwarming. Het is erg gevoelig voor stof. De poederblusser dient te worden vervangen door een CO2 blusser. Dit depot geeft de slechtste condities van alle
depotruimten. Het wordt er te warm en te koud en te vochtig, maar nog net iets extremer dan in het
kleine depot. De relatieve luchtvochtigheid loopt al snel te veel op tot waarden boven de 75%, hetgeen
slecht is voor de collectie. Ook hier zou gekoeld, verwarmd en ontvochtigd moeten worden om het
binnenklimaat te verbeteren.
De belangrijkste werkzaamheden die hier in 2008 zijn verricht betreffen het sorteren en verpakken van
kleine objecten in zuurvrije dozen. In de dozen is een lijst bijgevoegd waarop het inventarisnummer, de
standplaats en een aantekening of er een foto van het object in het registratiesysteem aanwezig is,
vermeld staan. In 2008 is met name het serviesgoed opnieuw in zuurvrije dozen verpakt. Aandachtspunt
is, dat niet museale voorwerpen, zoals tentoonstellingsmaterialen, vaak door ruimtegebrek tussen de
museumvoorwerpen in dit depot belanden.
• Depotzolder textielcollectie
Dit depot bevindt zich op een tussenverdieping en is daardoor omringd door andere ruimten. Hierdoor
zullen externe invloeden niet zo groot zijn. Het werkcomfort is klein en het depot is te vol voor de grote
textielcollectie. Hierdoor moeten er concessies gedaan worden aan de berging, die niet goed zijn voor
de collectie. Ook Arbotechnisch voldoet dit depot niet aan de normen, aangezien het nu slechts
toegankelijk is via een smalle vlizotrap. Op termijn zal de toegankelijkheid moeten worden verbeterd of
zal er voor de textielcollectie een andere locatie in het museumgebouw moeten worden gezocht.
• Depot natuurhistorische collectie
Dit is een goed depot: heel toegankelijk en qua binnenklimaat zijn de condities beter dan op zolder. Er
zijn een paar aandachtspunten: de ramen zijn groot en er zit enkel glas voor. Dat isoleert zeer slecht,
waardoor er op die plek een slechte schil is. Het aanbrengen van dubbel glas of voorzetramen is aan te
bevelen. De lichtsituatie was niet optimaal, omdat de fluorescentielampen in het depot niet los van de
naastgelegen werkruimte kunnen worden uitgeschakeld. Hierin is in de loop van 2008 voorzien.
In de meeste lades liggen de objecten nog direct op de bodem. In 2008 is begonnen met het aanbrengen
van een laagje zuurvrij museumfoam in de lades, waardoor objecten minder snel kunnen schuiven.
De collectie koralen en schelpen die los staan opgesteld in een zijstelling trekken nu te veel stof aan, een
bescherming daartegen in de vorm van een gordijn of plaatsen van die objecten in zuurvrije kartonnen
dozen is wenselijk.
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• Onderhoud voorwerpen vaste opstelling
De voorwerpen in de vitrines van de Scheveningenzaal, het museumcafé en de drie stijlkamers worden
regelmatig afgestoft. Ook de poppen met klederdracht worden afgeborsteld. Zonodig worden hierbij het
glas van de vitrines aan de binnenzijde en de vloer van de kamers schoongemaakt. Voor het schoonhouden van de opstelling in het zgn. Schuitevoorin wordt gebruik gemaakt van de hulp van leden van de
Vereniging Vrienden Oud-Scheveningen (VVOS).
3.1.3 Collectievorming
• Verwerven
Cultuurhistorische museale objecten worden overwegend uit schenkingen, legaten en bruiklenen
verkregen. In 2008 waren op de begroting geen structurele middelen opgenomen voor acquisitie ten
behoeve van de collecties. Op incidentele basis kunnen intern middelen worden vrijgemaakt - of extern
via sponsoring verkregen - voor de aankoop van bijzondere objecten.
Bij de natuurhistorische collectie wordt gestreefd naar het opbouwen van een zo volledig mogelijke
schelpencollectie. Daartoe worden gericht schelpen aangekocht of uit schenkingen verkregen. Hierbij is
niet alleen het totale soortenaantal van belang. Minstens zo belangrijk is de aanschaf van schelpen die in
de educatieve programma’s kunnen worden gebruikt, zoals vreemde diepzeesoorten, spectaculaire
vormen, extreme afmetingen enz. Waar mogelijk wordt de natuurhistorische collectie uitgebreid met
materiaal uit andere diergroepen en met bijvoorbeeld relevante etnografica. Ook hier geldt dat het
educatieve karakter van de voorwerpen van groot belang is.
Schenkingen
Het aantal schenkingen in 2008 ten behoeve van de cultuurhistorische collectie bedraagt 90.
Schenkingen variëren van schilderijen, kleding en huishoudelijke artikelen tot boeken, persoonlijke
documenten en speelgoed. Een schenking bestaat vaak uit meerdere voorwerpen.
De natuurhistorische collectie werd met een tiental kleinere schenkingen uitgebreid.
Bijzondere schenkingen in 2008:
- inventaris van café ‘’t Snuitje’ gelegen aan de Kapitein de Rijkstraat;
- spanten van een bomschuit, die dienden als fundering van een huis. Deze kwamen te voorschijn bij de
verbouwing van een woonhuis in de Neptunusstraat;
- de originele boordlichten van de SCH 236, de ‘Noordster’;
- schedel van een dwergvinvis. Deze schedel is door vissers van de kotter ‘Stellendam 9’ in oktober
2008 uit het noordelijk deel van de Noordzee opgehaald.
Aankopen
In 2008 werden vier tekeningen aangekocht van onder andere de Scheveningse haven door de
kunstenaar A. Westmaas. Tevens werden een dvd, een foto van een bomschuit en een schoolplaat van
de landing van de latere koning Willem I in 1813 in Scheveningen aangekocht.
De natuurhistorische collectie breidt zich gestaag uit. Bijna al het nieuwe collectiemateriaal is uit
aankopen verkregen. De aandacht ging in 2008 vooral uit naar de zeeëgelcollectie. Die is op sterkte
gebracht door de aankoop van vele ontbrekende soorten. In 2009 hopen we deze fraaie zeedieren aan
het publiek te kunnen tonen in de vorm van een kleine collectie-expositie.
Bruiklenen
In 2008 heeft Muzee Scheveningen diverse objecten uitgeleend, onder andere aan de Stichting Paleis
Het Loo (rieten strandstoelen), aan Scheveningse verzorgings- en verpleeghuizen, de VVV Scheveningen, de Bibliotheek Scheveningen en aan de organisatie van Vlaggetjesdag.
• Selecteren en afstoten
Tijdens de verbouwing van het museum is een verzamel- en afstotingsbeleid opgesteld. Op grond
hiervan is de gehele collectie in 2005 en 2006 geherwaardeerd en gedeeltelijk afgestoten. In 2008 zijn
geen cultuurhistorische objecten afgestoten. Bij de natuurhistorische collectie is de kwaliteit van de
collectie belangrijk: kwalitatief minder collectiemateriaal wordt geregeld vervangen door hoogstaand
materiaal, onder andere uit in 2008 verworven particuliere schelpencollecties.
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3.2. Het publiek
3.2.1 Samenstelling en omvang publiek
Het Muzee kent diverse categorieën bezoekers. Op de eerste plaats de eigen achterban die het museum
vaak als donateur ondersteunt: inwoners van Scheveningen en malacologisch geïnteresseerden, die de
collectie al dan niet om wetenschappelijke redenen raadplegen. Een tweede categorie bezoekers bestaat
uit bewoners van Den Haag en wijde omgeving en bezoekers (dagrecreanten) van Scheveningen-Bad en
-Haven. Jongeren vinden de weg naar het museum vooral in schoolverband, en ouderen via
georganiseerde groepsbezoeken. Bijzondere activiteiten als toneelvoorstellingen trekken een geheel
eigen publiek, dat de kennismaking met het Muzee soms later in ander verband komt voortzetten. In
2008 ontving het Muzee 28.307 bezoekers (2007: 24.630), waarvan 18.458 betalende (2007: 17.264).
Ten opzichte van 2007 betekent dit een toename van bijna 7% betalende bezoekers en een toename van
bijna 15% aan totale bezoeken.
3.2.2 Publieksactiviteiten
• Permanente presentatie van de collectie
In 2008 kon de inrichting van de vaste presentatie worden afgerond. De firma Studio 52 vervaardigde
een nieuwe aanwinstenvitrine in de Bad- en strandzaal, die door ontwerper en vormgever L.A. Man in ’t
Veld werd ingericht met een wisselexpositie over zeemonsters en rariteiten. De heer Man in ’t Veld
voltooide tevens de inrichting van de Centrale Gang met een vitrine over de schelpenvisserij en enkele
panelen over vangstmethoden en over de visserij in heden en verleden. In de Zeezaal rondde hij de
inrichting van een drietal vitrines af. Voor aankleding van de black light ruimte werden de nodige
materialen besteld. Het Scheveningse straatje werd van een straatnaambord ‘Mr. T.J. van Leeuwenstraat’ voorzien. T.J. van Leeuwen was een van de oprichters en de eerste voorzitter van de Stichting
Oud-Scheveningen. Het straatje geeft een natuurgetrouw beeld van een steegje in een hofje met
visserswoningen. In museumcafé De Halve Vleet werd een geluidsinstallatie aangebracht.
In 2008 werd tevens een ventilatieafvoer bij het aquarium aangebracht en werd een nieuw boekenrek bij
de museumwinkel geplaatst. In 2008 werden opnieuw lekkages geconstateerd in het tropisch
zeeaquarium, waarna een langdurige reparatie volgde. Gederfde inkomsten werden geclaimd bij de
verzekering van de aquariumbouwer. Bij de zgn. Scheveningse stukjes werd beschermend perspex en
glas aangebracht bij de Scheveningse vijfling en de kruidenierswinkel. Ter bescherming van de losse
objecten in de Schoolklas werd een houten balustrade doorgetrokken. Tegenover de museumwinkel
keerde de Fotogalerij terug, een thematisch opgestelde en permanente tentoonstelling van circa 700
foto’s in draaibare panelen, die het verleden van Scheveningen en zijn dorp, visserij en bad in beeld
brengen. In het vm. Museum Scheveningen nam de fotogalerij een prominente plaats in. De fotogalerij
is het sluitstuk van de herinrichting die Muzee Scheveningen sinds de heropening in oktober 2006 heeft
ondergaan. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Muzee op 10 januari 2009 heeft de burgemeester
de fotogalerij opnieuw feestelijk in gebruik genomen.
•

Tijdelijke tentoonstellingen

In 2008 werden zeven wisselexposities gerealiseerd:
De Scheveningse Haven (1955-1965), een fotoverkenning door Rien Zimmermann
Deze op 13 december 2007 geopende foto-expositie was nog tot en met 2 maart 2008 in het Muzee te
zien. De heer F.R.A. Sandbergen, beheerder van het Zimmermann-archief, verzorgde op 20 januari in
het Muzee een dialezing over het fotowerk van Rien Zimmermann. Na afloop van de expositie werden
de op groot formaat afgedrukte en op Dibondplaat geplakte foto’s tijdelijk opgeslagen in het schilderijendepot van het Muzee. Op 16 mei 2008 verhuisden alle foto’s voor een dag naar de lounge van het
World Forum Theater, waar een expositie werd ingericht tijdens de uitvoering van ‘Een meisje dat van
Scheveningen kwam’ door het Schevenings Toneel.
Herinnering is Leven
Vanaf 8 maart werd in samenwerking met de Respect Zorggroep en de stichting Welzijn Scheveningen
aandacht besteed aan het schilderproject Herinnering is Leven. Herinnering is Leven is een kunstproject
voor senioren, dat is ontwikkeld door beeldend kunstenaars Ruben la Cruz en Karolien Helweg.
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Bewoners van de Scheveningse woonzorgcentra Bosch en Duin, Het Uiterjoon en Deo Gratias keerden
in dit project al schilderend terug naar de tijd waarin zij nog kind waren. Getracht is senioren bewust te
maken van wat kunst is en hun creativiteit te prikkelen. Het resultaat was in de vorm van 65
kunstwerken van 8 maart t/m 27 april in het Muzee te bewonderen. Dankzij een financiële bijdrage van
de Stichting Schevenings Steunfonds werden bewoners van de woonzorgcentra in staat gesteld de
tentoonstelling te bezoeken en de lunch te gebruiken in Muzee Scheveningen.
Verdwenen – Verschenen; fototentoonstelling 125 jaar Belgisch Park
Verder stond het jaar 2008 vooral in het teken van het 125-jarig bestaan van de wijk Belgisch Park. Op
3 april 1883 gaf de Haagse gemeenteraad haar goedkeuring aan een voorstel om het Belgische Plein en
enige omringende straten aan te leggen. Dit besluit vormde de aanzet tot de ontwikkeling van het
Belgisch Park. Bij gelegenheid van de start van het jubileumjaar 125 jaar Belgisch Park opende
wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie de heer H.P.M. Kool, tevens
stadsdeelwethouder van Scheveningen, op 3 april 2008 in de centrale gang van het Muzee een kleine
fototentoonstelling over het Belgisch Park. De tentoonstelling was samengesteld door de heer L. de
Koning en vormgegeven door de heer L.A. Man in ’t Veld. In het voorjaar van 2009 zal een
jubileumboek over 125 jaar Belgisch Park in het Muzee worden gepresenteerd.
Tentoonstelling Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
In de maand mei werd een tentoonstelling van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
gepresenteerd in Muzee Scheveningen. De expositie was eerder te zien in het Atrium van het Haagse
stadhuis. Op 23 mei hield de heer ir. H.F. Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg bij de gemeente Den
Haag, onder veel belangstelling in het Muzee een lezing over de ‘Stützpuntktgruppe Scheveningen’ en
de totstandkoming en bouw van bunkers in Den Haag en Scheveningen.
Schilderen en wonen op Scheveningen in de Belle Époque
Muzee Scheveningen presenteerde van 5 juli tot 28 september 2008 de tentoonstelling ‘Schilderen en
Wonen op Scheveningen in de Belle Epoque’. Hierin stonden een aantal bekende Haagse Schoolschilders en impressionisten centraal die zich tussen 1880 en 1914 vestigden in Scheveningen. Deze
kunstenaars kozen voor een woning dicht bij zee, strand en duin, rustig gelegen in een lommerrijke
buurt. Zo vestigden de schilders Bisschop, Blommers, Gabriel en Akkeringa zich in of vlak bij het Van
Stolkpark. Albert Roelofs en Van Mastenbroek bewoonden het Belgisch Park en Tholen, Arntzenius en
Willem Maris woonden rond de Witte Brug en bij het Westbroekpark.
De tentoonstelling toonde het huis en het atelier van de schilders, maar in het bijzonder de schilderijen
die zijn ontstaan in hun inspirerende woonomgeving. In nauwe samenwerking met het Haags
Gemeentemuseum, het Haags Historisch Museum, het Fries Museum uit Leeuwarden en het Maritiem
Museum uit Rotterdam kon een interessante expositie worden samengesteld met werk uit eigen
collectie, aangevuld met vele werken uit particuliere collecties.
De tentoonstelling werd samengesteld door gastconservatrice mevr. drs. Tiny de Liefde-van Brakel.
Bijzonder element op de tentoonstelling waren twee atelierhoekjes, die door de heer F.R. Klomp werden
gereconstrueerd. Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie van Tiny de Liefde in de Historische
Reeks van Muzee Scheveningen.
Potvis gestrand; kunstproject van Muzee
Donderdag 10 juli 2008 was de stranding van een potvis hét gesprek van de dag op Scheveningen.
Ondanks het slechte weer namen duizenden mensen een kijkje op het Scheveningse strand, waarbij
velen – ook na het zien van het beest – er van overtuigd waren dat het om een echte potvis ging. Het
levensgrote en levensechte dier bleek geen echte potvis maar een creatie van de Belgische kunstenaar
Dirk Claesen en het Belgisch kunstenaarscollectief Captain Boomer. Drie dagen lang heeft de potvis op
het strand gelegen waarna het reusachtige dier onder veel belangstelling naar Muzee Scheveningen is
vervoerd. Daar is het met een hoogwerker over het dak naar de binnenplaats getakeld. Tot eind augustus
hebben vele bezoekers van Muzee de gelegenheid aangegrepen om het dier daar van dichtbij te
bekijken. Voor geïnteresseerden was een kleine expositie ingericht over potvisstrandingen door de
eeuwen heen. Aan deze spectaculaire gebeurtenis is door de regionale en landelijke media ruim
aandacht besteed, tot het Jeugdjournaal en het Belgische TV1 Journaal toe. Een geweldige promotie
voor de badplaats Scheveningen en voor Muzee Scheveningen!
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Verlopen Tijd; 25 jaar archeologie in Den Haag
De afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag bestond in 2008 25 jaar. Dit jubileum werd onder
meer gevierd met een tentoonstelling, die op 9 oktober in het Muzee werd geopend door mevr. drs. J.
Klijnsma, wethouder van Cultuur en Financiën. De openingshandeling bestond uit het omdraaien van
een reuzengrote zandloper, die ons voorhoudt dat de tijd als zand door een glas verglijdt. De
tentoonstelling gaf een mooi beeld van hetgeen in de afgelopen 25 jaar in de Haagse en Scheveningse
bodem werd gevonden. Elk jaar was vertegenwoordigd met een opgraving en uit elke opgraving was
een vondst gekozen: uniek en bijzonder of alledaags, maar met een interessant verhaal. De Romeinse
kookpot en het bronzen wierookvat; de pijlpuntjes uit de bronstijd, het middeleeuws boekbeslag en
andere vondsten: ze stonden symbool voor ‘de verlopen tijd’. De tentoonstelling was in het Muzee voor
het publiek geopend van 10 oktober t/m 14 december 2008. Eerder was de expositie te zien in het
Atrium van het Stadhuis in Den Haag en in de Bibliotheek Ypenburg.
De poëzie van Scheveningen
Onder aanvoering van gastconservator de heer Michiel van der Mast fotografeerden leden van Digitale
Fotoclub Couvée de badplaats, de zee, het strand en de duinen, de haven, het oude dorp en het moderne
Scheveningen. Daarbij werden vooral de poëtische kanten in beeld gebracht. De foto’s werden
afgewisseld met een aantal gedichten over Scheveningen. De tentoonstelling werd op zaterdag 20
december geopend door de stadsdichter van Den Haag, de heer Harry Zevenbergen, en was in het
Muzee te zien t/m 22 februari 2009.
•

Educatieve taken

Activiteiten voor volwassenen
Lezingen
Met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus werd elke derde vrijdag van de maand het
museumcafé ‘De Halve Vleet’ getransformeerd tot ‘Haags Historisch Café’. Een genodigde spreker
vertelt dan iets over de geschiedenis van Den Haag en Scheveningen. Belangstellenden in de Haagse en
Scheveningse cultuur kunnen elkaar hier ontmoeten en onder het genot van een drankje en een hapje
van gedachten wisselen.
Cursussen
In 2008 werden regelmatig cursussen gegeven over allerlei onderwerpen. De cursussen
kunstgeschiedenis o.l.v. een eerstegraads lesbevoegde kunsthistorica trokken opnieuw veel
belangstelling. Er vonden in totaal 34 van dergelijke cursusbijeenkomsten plaats in het Muzee.
De Vereniging Vrienden Oud-Scheveningen (VVOS) organiseerde opnieuw cursussen nettenbreien en
schiemanswerk in het museum. De cursus nettenbreien omvat het leren breien van netwerk, het maken
van visnetten en tasjes en het breien van dassen. De cursus schiemannen omvat een uitleg over diverse
touwsoorten, het knopen en splitsen van touw (schiemanswerk) en het maken van sierknopen. In totaal
werden in 2008 elf cursusbijeenkomsten nettenbreien gehouden en vier schiemanswerk. Voor de laatste
cursus was in het najaar van 2008 onvoldoende belangstelling om deze te continueren.
Vuurtoren
Op de woensdag- en zaterdagmiddagen werden er om 14.00 uur rondleidingen op de vuurtoren van
Scheveningen gegeven. In de zomer waren er bij voldoende deelname ook rondleidingen om 15.00 uur.
Wandelingen door Oud Scheveningen
Onder leiding van een oud-schipper of oud-visser werden in groepsverband geregeld wandelingen
gemaakt door het oude vissersdorp Scheveningen.

10

Activiteiten voor jongeren
Lesprogramma
Muzee Scheveningen biedt een gevarieerd educatief lesprogramma voor leerlingen van het primair
onderwijs, van het speciaal onderwijs en van brugklassen in het voortgezet onderwijs. Het
lesprogramma omvat lessen op zowel cultuurhistorisch als zeebiologisch gebied.
Het educatieve lesprogramma in het kader van het Haags Cultuurmenu werd in 2008 voortgezet.
Daarnaast zijn alle Scheveningse basisscholen actief benaderd voor deelname aan een of meer
museumlessen.
Totaal 105 klassen (ongeveer 3.316 leerlingen) volgden de verschillende lessen uit het lesprogramma,
waarvan 6 klassen van het Voortgezet Onderwijs (128 leerlingen), 1 klas van het Speciaal Onderwijs
(30 leerlingen) en 98 klassen van het Basisonderwijs (3.158 leerlingen).
De lessen die werden aangevraagd waren: ‘De Wondere dierenwereld van de Noordzee’ (38x), ‘Speuren
in de vloedlijn’ (19x), ‘Waterproject (10x)’, ‘Kinderkabinet’ (9x), ‘Van vuurbaak tot vuurtoren’ (8x),
Klederdrachtles (7 x), ‘Noordzeestrandproject’ (6x), ‘Kind op Scheveningen rond 1900’ (4x), en ‘De
bomschuit, een historisch vissersvaartuig’ (4x).
‘De Wondere dierenwereld van de Noordzee’ is onderdeel van het Cultuurmenu, een initiatief van tien
Haagse musea, het Nationaal Archief en het Haags Gemeentearchief. Het Cultuurmenu wordt ieder
schooljaar aangeboden aan alle Haagse basisscholen. Doel is de leerlingen kennis te laten maken met
een ander museum of erfgoedinstelling. Ieder museum of archief heeft een specifieke groep van de
basisschool en zorgt dat de les aansluit bij de lesstof die de leerlingen dat schooljaar in de klas krijgen.
De les van Muzee Scheveningen is bestemd voor leerlingen van groep één.
Workshops, vakantieactiviteiten en educatieve rondleidingen
In het museum en op de vuurtoren werden door de suppoosten regelmatig rondleidingen gegeven aan
schoolklassen.
Tijdens de schoolvakanties waren er workshops voor kinderen. In de Voorjaarsvakantie de
knutselworkshop ‘Octopus’. In de Meivakantie was er een succesvolle workshop ‘Maak je eigen
vlieger’. In de Zomervakantie nam het Muzee deel aan de activiteiten, georganiseerd in het kader van de
VakantiePas en de Zoetermeerpas. De VakantiePas is een paspoort dat voor leerlingen van basisscholen
toegang geeft tot allerlei activiteiten in de zomervakantie, te bezoeken met een aantrekkelijke korting of
soms zelfs gratis. Muzee participeerde met de workshop ‘De zeemeermin op de vuurtoren’. Deze
workshop vond plaats op de Scheveningse vuurtoren. Onder leiding van een suppoost konden de
kinderen de vuurtoren beklimmen en maakten zij onder andere kennis met de daar aanwezige
zeemeermin. Aansluitend werden de door hen meegebrachte strandvondsten bekeken. Deze workshop
was steeds volgeboekt.
In de Herfstvakantie konden kinderen met een hengel meedoen aan de ‘Hengelquiz’, een speciale
educatieve speurtocht met tot slot een leuke verrassing. Tot slot was er in de Kerstvakantie een
Pakjespuzzeltocht.
Permanente educatieve activiteiten in het museum
In het museum zijn er voor kinderen drie verschillende speurtochten verkrijgbaar, waarvan ook één in
het Engels vertaald is. In de Bad- en strandzaal kunnen de kinderen met een zoekblad in het zand op
zoek gaan naar verschillende Noordzeeschelpen en zo de naam van de desbetreffende schelp te weten
komen. In 2008 werd een zoekblad gemaakt voor het tropisch zeeaquarium.
De educatief medewerkster nam in 2008 actief deel aan de Werkgroep Educatie van het Haags Museum
Platform.
Kinderpartijtjes
In 2008 werden op woensdag- en zaterdagmiddag 44 feestelijke verjaarspartijtjes georganiseerd. Er is
veel belangstelling voor deze activiteit, die geheel door vrijwilligers wordt begeleid.
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Activiteiten voor ouderen
Verhalentafels
Aan de zgn. Verhalentafel wisselden oudere wijkbewoners uit Duindorp ervaringen en herinneringen
uit. Zowel buurtbewoners die via Welzijn Scheveningen meededen als bewoners van de verschillende
woonzorgcentra van Respect Zorggroep Scheveningen en de Thuishaven vertrouwden hun verhaal toe
aan het papier. Zo ontstond een uniek boek ‘Zo was Duindorp’. Muzee Scheveningen leverde in 2008
een actieve bijdrage aan de derde aflevering van dit Scheveningse oral history project.
•

Publicaties

Muzee Journaal
In maart zag de eerste aflevering van het Muzee Journaal het licht. Muzee Journaal is de naam van het
nieuwe informatiebulletin, waarin het Infobulletin van Museum Scheveningen en de Zeegeluiden van
het Zeemuseum zijn opgegaan. Donateurs van het museum worden hiermee twee keer per jaar
geïnformeerd over het Muzee en zijn collectie. Het eerste nummer telt 52 bladzijden, is in kleur
uitgevoerd en omvat een gedeelte met algemene informatie, een cultuurhistorisch gedeelte en een
gedeelte met natuurhistorische onderwerpen. In december verscheen een tweede aflevering van 56 blz.
De verschijning werd financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Donateurs Museum Scheveningen.
Schilderen en wonen op Scheveningen in de Belle Époque
Gelijktijdig met de opening van de tentoonstelling Schilderen en wonen op Scheveningen in de Belle
Époque verscheen het gelijknamige vijftiende deel in de Historische Reeks van Muzee Scheveningen,
geschreven door mevr.drs. Tiny de Liefde-van Brakel. In dit deel passeren alle schilders de revue van
wie in de zomer van 2008 werken in Muzee Scheveningen waren tentoongesteld: Bisschop, Blommers,
Maris, Gabriël, Tholen, Arntzenius, Akkeringa, Roelofs en Van Mastenbroek. Aan de binnenzijde van
de kaft is een plattegrond van Scheveningen opgenomen, aan de hand waarvan men een wandeling kan
maken langs de huizen waarin de schilders eertijds woonden en werkten. Het boekje beslaat 112
bladzijden.
De verschijning werd financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Donateurs Museum Scheveningen.
De redactiecommissie voor de Historische Reeks van Muzee Scheveningen, bestaande uit de heren drs.
M. van Doorn, mr. H.C. Grootveld, P.R. de Kievit, K.H. Pronk, drs. C.J.J. Stal en D. Verbaan, kwam dit
jaar acht keer bijeen.
Digitale Nieuwsbrief
Donateurs en andere belangstellenden werden geregeld over nieuwe ontwikkelingen geïnformeerd via
een Nieuwsbrief, die in 2008 alleen in een digitale versie werd verspreid.
• Maatschappelijke functie als trefcentrum
De multifunctionele Scheveningenzaal en het naastgelegen visserscafé ‘De Halve Vleet’ dienden als
decor voor talloze recepties, cursussen, zakelijke bijeenkomsten, boekpresentaties e.d. Voor een
volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage 4. Leden van de Vereniging Vrienden Oud-Scheveningen (VVOS) fungeerden geregeld als gastheer en gastvrouw tijdens deze bijeenkomsten. Zonder hun
ondersteuning op vrijwillige basis zou het Muzee dergelijke activiteiten niet kunnen organiseren.
In 2008 werden 17 huwelijken voltrokken in de historische ambiance van de Scheveningenzaal.
• Marketing en public relations
Aan marketing en public relations kon in 2008 door het vertrek van de p.r.-medewerkster
noodgedwongen minder aandacht worden besteed.
Studio Do richtte begin 2008 een etalage in voor het Muzee bij Apotheek Seinpost aan de Gevers
Deynootweg, hoek Rotterdamsestraat. De bewegwijzering naar het Muzee vanuit de badplaats kon op
deze manier worden verbeterd.
Het Muzee was met een kraam vertegenwoordigd op 7 juni tijdens Vlaggetjesdag, op 28 juni tijdens de
Scheveningse dag, op 7 september tijdens de Haagse Uitmarkt en op 13 december tijdens de kerstmarkt
in het Muzee.
De voorzitter van het museumbestuur, de heer mr. H.C. Grootveld, vestigde in zijn vaste rubriek
‘Praaiberichten’ in huis-aan-huisblad De Klinker geregeld de aandacht op activiteiten van het Muzee.
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Het grote reclamebord, bevestigd aan het gereconstrueerde havenlicht bij de entree van het Muzee, werd
bij elke nieuwe expositie door de heer M.C. Spaans (Letterland reclamemakers) gratis van een nieuwe
belettering voorzien. De door reclamebureau Noclichés voor het Muzee ontwikkelde huisstijl werd in
2008 consequent doorgevoerd in alle publieksuitingen van het Muzee. De eveneens door Noclichés
ontwikkelde website van het Muzee http://www.muzeescheveningen.nl werd voortdurend van actuele
informatie voorzien. Voor zover de middelen dat toelieten werd zo nu en dan geadverteerd in De
Scheveningsche Courant en AD Haagsche Courant. Een flyer met reclame voor de zomertentoonstelling en het potvisproject werd op grote schaal huis aan huis in Den Haag en Scheveningen verspreid.
•

Overige publieksactiviteiten

Schelpeninfodag
Op 12 april en 4 oktober werd een schelpeninformatiedag gehouden. Alle lades van de winkel gingen
open en al het materiaal lag overzichtelijk uitgestald. Dit was het moment voor de verzamelaar om zijn
collectie aan te vullen of te laten determineren. Ook is er nieuw materiaal speciaal voor deze dagen
verworven.
Scheveningse dag
Op zaterdag 28 juni is er weer een ‘Scheveningse dag’ gehouden, georganiseerd door de VVOS. Zo’n
500 bezoekers namen de tijd voor een praatje onderling, een kop koffie en voor de aankoop bij een van
de kramen met een gevarieerd Schevenings assortiment. Als bijzonder evenement was er een optreden
van het Haags Matrozenkoor. Dit jaar werd de Scheveningse dag voor het eerst in samenwerking met de
winkeliersvereniging Keizerstraat georganiseerd. Tussen 10.00 en 16.00 uur vervoerde de Scheveningse
Boulevardtrein bezoekers gratis van het Muzee naar de Keizerstraat en vice versa.
Muziektheater & Literatuurochtend
De wijk Belgisch Park in Scheveningen bestond in 2008 125 jaar. Om dat te vieren werden er
verschillende activiteiten georganiseerd. Een van de programmaonderdelen was een Muziektheater &
Literatuurochtend op zondag 31 augustus in Muzee Scheveningen. Vier bekende Nederlanders met een
speciale band met de wijk verleenden hun medewerking. Schrijfster Miep Diekmann verhaalde met haar
presentatie ‘Van schrijfster tot koffiejuffrouw in het Belgisch park; met diploma!’ op onnavolgbare
wijze over het verloop van haar carrière. Acteur en regisseur Hans Croiset presenteerde zijn
autobiografische boek ‘Badhuisweg’, waarmee hij eerder in 2008 zijn schrijversdebuut maakte. Karel de
Rooij (bekend van o.a. Mini & Maxi) vertelde, op piano begeleid door zijn broer Nico de Rooij (o.a.
bekend als solist bij het Nederlands Dans Theater) op zeer humoristische manier over zijn werk als Mini
bij Mini & Maxi. Met zo’n 110 bezoekers was de Scheveningenzaal tot de laatste stoel toe bezet.
Proza- en columnistenfestival Verhaal halen
In het weekeinde van 27 en 28 september 2008 vond in Scheveningen en omstreken het proza– en
columnistenfestival Verhaal halen plaats. Vijftig schrijvers droegen vier keer per dag voor uit eigen
werk in de intimiteit van vijftig kleinschalige locaties, zoals woonhuizen, ateliers en woonschepen. Zo
gevarieerd als de schrijvers zijn, zo divers waren ook de locaties; van vuurtoren en visserswoning tot
stadspaleis en museumcafé. De bekende Scheveningse schrijfster mevr. Helga Ruebsamen droeg op
zondag 28 september voor uit eigen werk in museumcafé De Halve Vleet. De Scheveningse vuurtoren
was die dag het decor voor de Nederlandse cabaretier, televisiepresentator en schrijver de heer Sjaak
Bral. Beide locaties werden door het publiek goed bezocht.
Historisch belevingstheater ‘Rokken rond Constantijn’
Eind november vonden er voor het eerst toneelvoorstellingen plaats in het museum. De Scheveningenzaal werd daartoe getransformeerd tot een klein theater met 90 stoelen. Drie acteurs, onder wie de
bekende Haagse actrice mevr. Gepke Witteveen, speelden het toneelstuk Rokken rond Constantijn over
de vrouwen in het leven van Constantijn Huygens.
De voorstellingen waren een groot succes! Publiek en spelers waren zonder meer enthousiast over de
intieme setting en goede akoestiek van de Scheveningenzaal. Met dergelijke voorstellingen trekt het
Muzee naast de gebruikelijke achterban uit Scheveningen-dorp en -haven ook een nieuw publiek:
bewoners van wijken als het Belgisch Park en het Statenkwartier. Het Muzee heeft de potentie om zich
te ontwikkelen tot een klein theater à la PePijn. Daarvoor moeten nog wel wat investeringen in het
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gebouw en de inventaris worden gedaan. Het streven om het Muzee te ontwikkelen tot een
weekendtheater past goed in onze ambitie om het Muzee te laten uitgroeien tot ‘cultuuranker’ van het
stadsdeel Scheveningen, een locatie waar bewoners op een laagdrempelige manier in aanraking komen
met kunst en cultuur.
Kerstmarkt
Op 8 december organiseerde de VVOS de traditionele kerstmarkt ‘Kerstland’. In een prachtig versierd
museum werden Kerstartikelen verkocht en was er gelegenheid om oude bekenden weer eens terug te
zien. Het Muzee kon die dag ruim zeshonderd bezoekers verwelkomen.
OpenluchtMuzee Scheveningen-dorp
Met een werkgroep, onder andere bestaande uit vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen in
Badhuisstraat en Keizerstraat, werd in 2008 diverse keren overlegd over het concept ‘OpenluchtMuzee
Scheveningen-dorp’. Met dit project wordt beoogd de aantrekkelijkheid van Scheveningen-dorp voor
bezoekers te vergroten. Het Muzee zal onder meer bijdragen aan dit project door het mede-samenstellen
en redigeren van nieuwe wandelroutes langs historische panden in het centrum.
3.3 Bedrijfsvoering
3.3.1 Huisvesting en veiligheid
• Pand Neptunusstraat
Het groot onderhoud van het gebouw blijft ten laste van de gemeente komen. In het klein onderhoud
wordt intern voorzien door de huismeester en enkele vrijwilligers. In 2008 presenteerde de gemeente
plannen voor de herinrichting van het plein voor het museumgebouw. De plannen worden begin 2009
gerealiseerd. In september werd een zgn. ‘Social sofa’ voor de entree van het museum geplaatst.
Inwoners van Den Haag werkten samen bij het bekleden van deze kunstzinnige bank met ongeveer
43.000 stukjes mozaïek.
In 2008 is vergunning verkregen voor de bouw van een overkapping op de binnenplaats van het
museum. Een andere open ruimte waar koralen liggen opgeslagen zal ook van een overkapping worden
voorzien. Deze werkzaamheden zullen in 2009 worden uitgevoerd.
• Plannen voor een Buitenmuseum
In zijn Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 heeft Muzee Scheveningen aangegeven veel kansen te zien in
de ontwikkeling van een historische scheepswerf als tweede museumlocatie in Scheveningen-Haven.
Een buitenmuseum zou als het ware als springplank kunnen fungeren naar de Neptunusstraat. De locatie
van het museumgebouw is daar immers niet ideaal. De Neptunusstraat ligt wat afgelegen en is moeilijk
vindbaar voor toeristen en dagrecreanten in bad en haven. Bovendien zijn de parkeervoorzieningen in
de omgeving van het museum niet optimaal.
De Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012 (Commissie Verploeg)
oordeelde in 2008 dat deze plannen een brug te ver lijken, aangezien het museumpand aan de
Neptunusstraat onlangs met gemeenschapsgeld is verbouwd. Een nieuwe investering op een tweede
locatie is volgens de commissie alleen al om deze reden niet goed te verantwoorden.
• Veiligheid
Het museum is voorzien van een adequate brandmeldinstallatie en van een inbraakalarm. In verband
met de uiterst krappe personele bezetting kon in 2008 nog geen ontruimingsplan en calamiteitenplan
voor personeel en collectie worden opgesteld. Een stagiaire van de opleiding Facility Management van
de Haagse Hogeschool zal hierin begin 2009 voorzien. Gedurende de zomertentoonstelling Schilderen
en wonen op Scheveningen werden aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen.
3.3.2 Personeel en organisatie
• Personeel
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2008 werd afscheid genomen van de heer G.J.M.M.
Groenewoud, die vanaf 1 april 2004 ziek was en met wie het dienstverband per 1 januari 2008 is
beëindigd.
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Het dienstverband met de heer P.R. de Kievit, die per 1 mei 2007 in tijdelijke dienst trad als directeur,
werd per 1 januari 2008 met een jaar gecontinueerd. Per 1 januari 2009 trad hij in vaste dienst van het
museum.
Bij het Muzee waren in 2008 vier vaste personeelsleden in dienst. Drie van hen werken in parttime
dienstverband en een fulltime, met een totaal aantal fte van 3. Het tijdelijke dienstverband van mevr.
Weisscher werd per 1 juli omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werktijd van
mevr. C.W. Harteveld-Vink werd m.i.v. 1 november uitgebreid van 24 naar 28 uur per week (0,77 fte).
Via de Stichting Werkbij zijn vijf medewerkers in het kader van de WIW-regeling bij het Muzee
gedetacheerd, die 4 fte bezetten. De totale formatie komt daarbij op 7 fte.
Een van de WIW-medewerksters (0,55 fte) werd eind 2008 met ontslag bedreigd omdat zij niet in Den
Haag woont. In 2009 werd voor deze zgn. buitensteedse WIW-er een overgangsregeling van kracht
waarmee het WIW-dienstverband voor een periode van maximaal één jaar (tot uiterlijk 1 januari 2010)
wordt gecontinueerd. Het ontbreekt het museum helaas aan middelen om deze medewerkster in een
reguliere baan in te laten stromen.
Voorts zijn er 11 suppoosten tegen een onkostenvergoeding bij het Muzee werkzaam en 25 onbetaalde
vrijwilligers voor het beheer van de cultuurhistorische collectie (3), het beheer van de natuurhistorische
collectie (4), taken op ict-gebied (2), het verzorgen van Engelse vertalingen (1), de technische en
huishoudelijke dienst (2), het onderhoud van het tropisch zeeaquarium (2), de bemensing van receptie
en museumwinkel (8), de organisatie van kinderpartijtjes (1), de donateursadministratie (1) en de
catering (1). Met hen werd geregeld werkoverleg gehouden.
Op 7 januari 2008 overleed mevr. I. Annegarn-Windgassen, die het Muzee een heel warm hart toedroeg
en een graag geziene gast was tijdens evenementen in het Muzee. Zij vertaalde geheel belangeloos onze
brochures en informatiebladen in het Duits. Ook werden dankzij haar inzet de zgn. ‘Praaiberichten’,
nieuwsberichten van Muzee geplaatst in de Klinker, het wijkorgaan van de bewonersorganisatie in
Scheveningen-Dorp. In januari 2008 overleed ook onze oud-suppoost de heer D. van der Zwan.
Vrijwilliger de heer W. de Best beëindigde begin 2008 zijn werkzaamheden op financieel en
organisatorisch vlak voor het Muzee. Ook de dames C. van Oosterzee en L. Welther-van Eeden die
beiden jarenlang de museumwinkel hebben bemand, namen afscheid van het Muzee. Er meldden zich
ook nieuwe vrijwilligers aan in de persoon van de heer C. Los (donateursadministratie), mevr. H. de
Ruiter (catering), de heer A. Delneij (rondleidingen Vuurtoren) en de heer H. Gersie (rondleidingen
Oud-Scheveningen). In 2008 werd geregeld overlegd met de suppoosten. Tevens werd een nieuwe
suppoostenhandleiding vastgesteld. Tijdens de Oranjeborrel op Koninginnedag werd wegens het
bereiken van de 75-jarige leeftijd afscheid genomen van de suppoosten de heren P. Keus, C. Rog en
A.D. van den Heuvel. De heer J. de Bruin gaf in de loop van 2008 te kennen, dat hij ook zijn
werkzaamheden als suppoost wilde beëindigen. Als nieuwe suppoost kon het Muzee in 2008 de heer A.
Spaans verwelkomen.
In september werd besloten de vrijwilligers die met de catering zijn belast een onkostenvergoeding van
€ 4,50 per uur toe te kennen.
Op 7 november 2008 werd mevr. Nel Noordervliet-Jol negentig jaar. Als oud-bestuurslid van het
vroegere Museum Scheveningen en als gastconservatrice in het huidige gelijknamige Muzee is Nel
Noordervliet-Jol nog altijd volop bezig voor de museale collectie. Of het nu gaat om klederdracht en
sieraden, dan wel familiegeschiedenis en de opstelling van de vaste collectie. Daarnaast is Nel
Noordervliet-Jol een wandelende historische vraagbaak op wie men nooit tevergeefs een beroep doet.
Al vanaf het moment van de oprichting in 1982 is zij als bestuurslid actief in de Historische en
Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS – v/h Centrum voor Familiegeschiedenis). Jarenlang
ook maakt Nel Noordervliet-Jol deel uit van het bestuur van de Stichting Schevenings Steunfonds, die
als doel heeft de ondersteuning van weduwen van omgekomen Scheveningse vissers en de
ondersteuning van Scheveningse organisaties, belangen, evenementen en projecten. Zo is haar inzet
voor en bijdrage aan het cultuurhistorisch erfgoed van Scheveningen en aan het maatschappelijk welzijn
op Scheveningen van onschatbare waarde. Voor al haar verdiensten kreeg Nel Noordervliet-Jol tijdens
de viering van haar verjaardag in Muzee Scheveningen op 8 november uit handen van de wethouder van
Cultuur en Financiën mevr.drs. Jetta Klijnsma namens het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Den Haag de stadspenning uitgereikt.
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Studenten van de Reinwardt Academie schreven begin 2008 een tweetal implementatieplannen voor het
museum, die met de medewerkers en in het bestuur besproken werden. Een aantal aanbevelingen uit de
plannen werd overgenomen.
Daarnaast verrichten de leden van de Vereniging Vrienden Oud-Scheveningen veel ondersteunende
taken ten behoeve van de collectie, evenementen en partijen. Voor een overzicht van personeelsleden en
vrijwilligers wordt verwezen naar bijlage 3.
• Automatisering
Het sterk verouderde kassasysteem (DOS-applicatie!) werd eind 2008 vervangen door een gloednieuw
systeem van de marktleider op dit gebied. In het kielzog van deze vervanging werden ook een tweetal
verouderde pinapparaten vervangen, alsmede de software voor de donateursadministratie.
•

Organisatie

Bestuur
In het bestuur vonden de volgende mutaties plaats:
Op 26 maart 2008 trad de heer G.J. Gulden toe tot het bestuur in de functie van secretaris. Hij nam deze
functie over van de heer drs. D.C. Nieweg, die met ingang van 26 maart weer gewoon bestuurslid werd.
1e Penningmeester de heer D. Keus heeft op 21 mei 2008 zijn portefeuille in het bestuur ter beschikking
gesteld. In zijn plaats kon op 25 september 2008 de heer M.P. Mos RA RC RBA worden benoemd.
Het bestuur vergaderde in 2008 acht keer, op 10 jan., 28 febr., 26 maart, 23 april, 21 mei, 25 sept., 30
okt. en 4 dec. Na afloop van de bestuursvergaderingen was er geregeld in informele sfeer overleg en
uitwisseling van informatie met het bestuur van de Vereniging Vrienden Oud-Scheveningen.
Op 3 januari 2009 ging onverwacht van ons heen ons bestuurslid de heer Dick van der Hoeven. Hij trad
in 2007 toe tot het bestuur van Muzee Scheveningen als tweede penningmeester. Hij was niet alleen een
deskundig penningmeester met een groot gevoel voor cijfers en precisie, maar vooral ook een
betrokken, integer en aimabel mens. Wij gedenken hem met respect en dankbaarheid voor wat hij voor
Muzee Scheveningen heeft gedaan.
Op 30 oktober stelde de Haagse gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012
vast. In dit nieuwe kunstenplan wordt uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken van de kunst en
cultuur in Den Haag. Daarnaast worden de financiële middelen, die de gemeente voor kunst en cultuur
beschikbaar stelt, voor vier jaar verdeeld onder ruim honderd culturele instellingen.
De gemeenteraad volgt hiermee het advies van b&w en van de Adviescommissie Verploeg. De
commissie Verploeg uitte eerder in 2008 zijn waardering voor het Muzee en adviseerde de huidige
subsidie van € 199.840 de komende vier jaar te verhogen met een jaarlijks bedrag van € 61.500. Deze
extra subsidie is bedoeld voor betere collectieregistratie, klimaatbeheersing, digitalisering van de
fotocollectie, bewegwijzering en compensatie voor de na de verbouwing en herinrichting toegenomen
beheerlasten van het museumpand.
De fusie van de twee donateursstichtingen, de Stichting Donateurs Museum Scheveningen en de
Stichting Vrienden Zeemuseum, werd in 2008 voorbereid. De naam van de nieuwe stichting gaat in
2009 luiden: Stichting Donateurs Muzee Scheveningen.
• Administratieve organisatie
In 2008 is de administratieve organisatie op een aantal punten verbeterd. Zoals hierboven vermeld kon
het sterk verouderde kassasysteem eind 2008 volledig worden vervangen door een modern systeem van
de fa. Quarto. Hiervoor kon een schenking van de Stichting Privatisering Visafslag uit 2007 worden
aangewend.
Op 1 december werd overlegd met wethouder Klijnsma over het ontbreken van een goedkeurende
accountantsverklaring bij de jaarrekeningen van 2006 en 2007. Een gebrek aan functiescheiding bij de
entree, het museumcafé en de museumwinkel speelt het museum hierbij parten. In 2009 wordt bezien in
hoeverre een stappenplan tot de gewenste functiescheiding kan leiden. Alle overige aanbevelingen van
de accountant uit 2006 en 2007 met betrekking tot verbetering van de administratieve organisatie van
het Muzee zijn inmiddels overgenomen en uitgevoerd.
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• Financiën en begroting
De jaarstukken van Muzee Scheveningen over 2006 en 2007, te weten de jaarrekeningen voorzien van
een accountantsverklaring alsmede twee inhoudelijke jaarverslagen, werden op 28 maart 2008
aangeboden aan de directeur Cultuur van de gemeente Den Haag. Dankzij extra subsidiebijdragen van
de gemeente Den Haag is het museum in staat geweest de staat van baten en lasten over 2006 met een
saldo van € 0 af te sluiten. Ondanks alle pogingen om ook over 2007 een dergelijk resultaat te behalen,
moest het boekjaar 2007 met een bescheiden nadelig saldo van € 1.255 worden afgesloten.
Op 30 januari werd bij de gemeente een herziene, sluitende begroting van baten en lasten ingediend met
bijbehorend activiteitenplan voor het jaar 2008. De sedert de verbouwing en herinrichting
achterblijvende inkomsten en gestegen organisatie- en huisvestingslasten maakten het noodzakelijk fors
te bezuinigen op personeelslasten. Een in 2007 vrijgevallen vacature van administratief medewerker
(1 fte) kon derhalve ook in 2008 niet worden vervuld. Met de medewerker p.r. en organisatie (1 fte) is
de arbeidsovereenkomst in 2008 niet verlengd, terwijl de conservator van de zeebiologische collectie in
2008 aanvankelijk slechts een halfjaarscontract kreeg aangeboden. Met deze bezuiniging van 2,3 fte (op
een formatie van 8,9 fte, = 25 %!), overeenkomend met een bedrag van € 100.000 was het Muzee in
staat tot een sluitende begroting voor 2008 te komen. Deze forse ingreep in de formatie leidde tot een
aanzienlijke verhoging van de werkdruk. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers was er echter nog
geen sprake van vermindering van inkomsten. Daardoor kon medio 2008 worden besloten de
arbeidsovereenkomst met de conservator van de zeebiologische collectie te continueren.
De financiële administratie werd in 2008 door personeelsgebrek opnieuw uitbesteed aan een
administratiekantoor. Nadeel van deze situatie is, naast een extra kostenpost, een minder goed inzicht in
de financiële positie van het museum.
In 2008 trok het Muzee in totaal 28.307 bezoekers, een toename van bijna 15 % ten opzichte van 2007
(24.630 bezoekers). Het aantal betalende bezoekers nam toe van 17.264 tot 18.458 (+ 7%), het aantal
bezoeken door donateurs steeg van 2.539 tot 3.315 (+ 30%), en het aantal bezoeken aan commerciële,
culturele en maatschappelijke activiteiten in het museum steeg van 4.827 tot 6.534 (+ 35%).
Het aantal huwelijken nam toe met 30% (13 in 2007 en 17 in 2008).
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4. Bijlagen
Bijlage 1: Organigram
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Bijlage 2: Overzicht van het aantal bezoekers in 2008

begroot
werkelijk
werk.+don.
totaal

begroot aantal bezoekers volgens begroting
aantal betalende bezoekers
aantal betalende bezoekers + de donateurs
betalende bezoekers + donateurs + overige bezoekers (commerciële aktiviteiten)
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Bijlage 3: Overzicht van personeelsleden en vrijwilligers
Vaste en tijdelijke medewerkers
De heer P.R. de Kievit
directeur
36 uur, 1,00 fte
Mevr. C.W. Harteveld-Vink, administratief medewerkster 24 uur, m.i.v. 1 november 28 uur, 0,77 fte
Mevr. M.J.C. Stuur
educatief medewerkster
20 uur, 0,55 fte
Mevr.drs. T.J. Weisscher-van Rijn conservator natuurhistorische collectie
24 uur, 0,66 fte
Totaal
108 uur = 3 fte
Medewerkers gedetacheerd via Stichting Werkbij
Mevr.drs. G.M. van Leeuwe
conservator cultuurhist. collectie 28 uur, m.i.v. 1 sept. 25,6 uur, 0,71 fte
De heer R. van Rees BA
medewerker registratie natuurhistorische collectie
32 uur, 0,88 fte
De heer E.H.W. Willems
technisch medewerker en huismeester
36 uur, 1,00 fte
De heer drs. J.J. Zeeuw
medewerker receptie en museumwinkel, educatief mw. 32 uur, 0,88 fte
Mevr. G.A. van Zwam
medewerkster receptie en museumwinkel
20 uur, 0,55 fte
Totaal
145,6 uur=4fte
Suppoosten en rondleiders
De heer J. de Bruin
De heer A. Delneij
De heer J.L.W. van Eck
De heer H. Gersie
De heer A.D. van den Heuvel
De heer J. van den Heuvel
De heer M.W. Mos
De heer N. Pronk sr.
De heer N.J. Pronk jr.
De heer M. Rog
De heer A. Spaans
De heer L.J. Spaans
De heer P. Taal
De heer W.C. Vink

suppoost, tot juni 2008
rondleider vuurtoren
suppoost
rondleider oud Scheveningen en vuurtoren
suppoost
suppoost en rondleider vuurtoren
suppoost
suppoost en rondleider vuurtoren
suppoost en rondleider vuurtoren
suppoost en rondleider vuurtoren
suppoost, vanaf juni 2008
suppoost en rondleider vuurtoren
suppoost
suppoost en rondleider vuurtoren

Vrijwilligers
De heer L. van den Berg
De heer E.T.P. van Boles
De heer H.J. Bos
Mevr. K. Coster
Mevr. T. Domingos-Taal
Mevr. E. Duivenman
De heer A. Fraissinet
De heer J. de Graaf
Mevr. S.H. Hartog
Mevr. G. Jol
Mevr. L. Jol
De heer C.S. Los
De heer ir. M. Mellema
Mevr. N. Noordervliet-Jol
De heer T. Pronk
De heer A. Roos
Mevr. H. de Ruiter
De heer E. Scholten
De heer G.H. Turfboer
De heer W.J. van der Touw
Mevr. R. van der Touw-Dispa
Mevr. A. van de Ven
De heer R.J. Vink

technisch medewerker
film- en ict-medewerker
medewerker determinatie natuurhistorische collectie
vertaalster Engels
medewerkster receptie en museumwinkel
medewerkster kinderpartijtjes en museumwinkel
medewerker museumwinkel
bibliotheekmedewerker
medewerkster receptie
medewerkster receptie en museumwinkel
medewerkster museumwinkel
medewerker donateursadministratie
medewerker determinatie natuurhistorische collectie
adviseur textielcollectie
medewerker aquariumonderhoud
medewerker aquariumonderhoud
medewerkster catering en partijen
medewerker determinatie natuurhistorische collectie
medewerker registratie cultuurhistorische collectie
technisch medewerker
medewerkster receptie
medewerkster museumwinkel
medewerker determinatie natuurhistorische collectie
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De heer C.J. van der Zwan
ict-medewerker
Mevr. A.D. van der Zwan-Pronk medewerkster receptie en museumwinkel

Bijlage 4: Overzicht van bijzondere activiteiten in 2008
Januari 2008
05 01 2008
07 01 2008
08 01 2008
10 01 2008
11 01 2008
13 01 2008
14 01 2008
15 01 2008
17 01 2008
18 01 2008
20 01 2008
21 01 2008
21 01 2008
22 01 2008
22 01 2008
26 01 2008
28 01 2008
28 01 2008
29 01 2008
31 01 2008
31 01 2008

Nieuwjaarsreceptie Muzee Scheveningen
Nieuwjaarsreceptie Belangenvereniging Schevenings Havengebied
Cursus nettenbreien
Bijeenkomst ‘Geloof in het museum’
Nieuwjaarsreceptie Vereniging Vrienden van den Haag
Nieuwjaarsreceptie VVE Groningsestraat
Cursus schiemanswerk
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Discussieavond over hoogbouw aan de kust, georganiseerd door GroenLinks
Haags Historische Café
Dialezing door F.R.A. Sandbergen over het fotowerk van Rien Zimmermann
Huwelijk
Discussieavond over planvorming havens en boulevard, georganiseerd door de
Politieke Partij Scheveningen (PPS)
Cursus nettenbreien
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Receptie
Cursus schiemanswerk
Vergadering Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Vergadering DSO
Huwelijksaanzoek vuurtoren

Februari 2008
02 02 2008
05 02 2008
05 02 2008
09 02 2008
09 02 2008
10 02 2008
11 02 2008
12 02 2008
13 02 2008
14 02 2008
14 02 2008
15 02 2008
16 02 2008
19 02 2008
19 02 2008
21 02 2008
25 02 2008
28 02 2008
29 02 2008

Receptie 95ste verjaardag
Cursus nettenbreien
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Bijeenkomst en lezing Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
Receptie 65ste verjaardag
Receptie
Cursus schiemanswerk
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Huwelijksaanzoek vuurtoren
Bijeenkomst ‘Geloof in het museum’
Huwelijksaanzoek vuurtoren
Haags Historisch Café
Receptie – High Tea
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Cursus nettenbreien
Vergadering Klankbordgroep Boulevard DSO
Cursus schiemanswerk
Inloopavond Stichting Jeugdformaat Renbaanstraat
Taxatiedag Venduehuis der Notarissen

Maart 2008
01 03 2008
03 03 2008
04 03 2008
04 03 2008
06 03 2008

Receptie
Workshop Ministerie van BZK
Cursus nettenbreien
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Bijeenkomst Stichting Welzijn Scheveningen
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07 03 2008
08 03 2008
08 03 2008
11 03 2008
13 03 2008
15 03 2008
18 03 2008
27 03 2008
28 03 2008
31 03 2008

Bijeenkomst Lions Club Voorburg
Opening expositie ‘Herinnering is leven’
Receptie
Kringgesprek Dienst OCW Stadsdeel Scheveningen
Bijeenkomst ‘Geloof in het museum’
Receptie
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Vergadering bureau Scheveningen Politie Haaglanden
Haags Historisch Café
Vergadering Fortis Bank

April 2008
03 04 2008
04 04 2008
05 04 2008
08 04 2008
08 04 2008
10 04 2008
11 04 2008
12 04 2008
18 04 2008
18 04 2008
22 04 2008
24 04 2008
24 04 2008
25 04 2008
30 04 2008

Start jubileumactiviteiten en opening foto-expositie Belgisch Park
Huwelijk
Ontvangst B & N Event Services
Ontvangst Shell Global Solutions
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Vergadering DSO
Bezoek Brabants Museum Oud Oosterhout
Schelpeninfodag
Bezoek Historische Vereniging Bunschoten
Haags Historisch Café
Informatieavond Neptunusplein Dienst Stadsbeheer
Bezoek Probus Club Rijswijk
Vergadering VVE Princelandt
Receptie Dienst Stadsbeheer, afdeling Archeologie
Oranjeborrel

Mei 2008
08 05 2008
10 05 2008
14 05 2008
15 05 2008
16 05 2008
19 05 2008
21 05 2008
21 05 2008
23 05 2008
24 05 2008
27 05 2008
28 05 2008
31 05 2008

Ontvangst Shell International
Receptie
Bezoek Brandweer Den Haag
Bezoek Woongroep Holland
Haags Historisch Café
Receptie
Bezoek Personeelsvereniging Tweede Kamer
Bezoek VVD afd. Den Haag aan vuurtoren
Lezing ir. H.F. Ambachtsheer over totstandkoming en bouw van bunkers in
Scheveningen
Receptie
Heropening vernieuwde fotowandeling ‘Scheveningen toen en nu’
Informatiebijeenkomst DSO inzake nieuw verkeersplan Scheveningen
Preview Expeditie Vishartslag

Juni 2008
02 06 2008
03 06 2008
06 06 2008
07 06 2008
10 06 2008
11 06 2008
12 06 2008
13 06 2008
14 06 2008
16 06 2008
18 06 2008
20 06 2008

Bezoek Scheepvaartmuseum Amsterdam aan vuurtoren
Vergadering Rijkswaterstaat
Huwelijk + receptie
Deelname met twee kramen aan Vlaggetjesdag
Vergadering VVE Gevers Deynootweg
Vergadering VVE Gevers Deynootweg
Vergadering DSO
Bijeenkomst Projectbureau Belvédère
Receptie
Vergadering
Huwelijk + receptie
Bezoek Stadsmuseum Harderwijk
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20 06 2008
21 06 2008
28 06 2008
30 06 2008

Haags Historisch Café
Bezoek International Health Centre Scheveningen
Scheveningse Dag
Vergadering VVE Gevers Deynootweg

Juli 2008
04 07 2008
05 07 2008
10 07 2008
12 07 2008
12 07 2008
16 07 2008
18 07 2008
24 07 2008
24 07 2008

Opening zomerexpositie ‘Schilderen en wonen op Scheveningen’
Receptie
Stranding potvis op het strand van Scheveningen
Receptie
Transport potvis van het strand naar Muzee Scheveningen
Huwelijk + receptie
Huwelijk + receptie
Bezoek Vadercentrum Amsterdam
Inloopavond Stichting Jeugdformaat Renbaanstraat

Augustus 2008
08 08 2008
20 08 2008
23 08 2008
23 08 2008
30 08 2008
31 08 2008

Twee huwelijken
Twee huwelijken, waarvan één met receptie
Bezoek Katwijks Museum
Receptie
Huwelijk + receptie
Muziektheater & Literatuurochtend i.h.k.v. 125 jaar Belgisch Park
m.m.v. Miep Diekmann, Hans Croiset en Karel en Nico de Rooij

September 2008
01 09 2008
Receptie
04 09 2008
Klankbordgroep Boulevard DSO
07 09 2008
Deelname met kraam aan Haagse Uitmarkt
10 09 2008
Presentatie projectteam Verkeer en Ruimte DSO gemeente Den Haag
13 09 2008
Reünie school Doornstraat
19 09 2008
Huwelijk
19 09 2008
Haags Historisch Café
23 09 2008
Receptie
25 09 2008
Informatieavond betaald parkeren gemeente Den Haag
25 09 2008
Ontvangst Lions Club Den Haag Scheveningen
26 09 2008
Huwelijk
27 09 2008
Huwelijk + receptie
28 09 2008
Festival ‘Verhaal halen’ in museumcafé (Helga Ruebsamen) en vuurtoren (Sjaak Bral)
29 09 2008
Bijeenkomst Rotary Club Scheveningen
Oktober 2008
02 10 2008
03 10 2008
04 10 2008
06 10 2008
07 10 2008
09 10 2008
09 10 2008
10 10 2008
10 10 2008
11 10 2008
13 10 2008
14 10 2008
14 10 2008
16 10 2008

Ontvangst Dienst OCW afd. P&O gemeente Den Haag
Huwelijk + receptie
Schelpeninformatiedag
Vergadering VVE Gevers Deynootweg
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Opening expositie ‘Verlopen tijd’, 25 jaar archeologie in Den Haag
door de mevr.drs. J. Klijnsma, wethouder van Cultuur en Financiën
Bijeenkomst ‘Geloof in het museum’
Ontvangst provincie Zuid-Holland
Receptie
Receptie
Vergadering VVE Gevers Deynootweg
Cursus nettenbreien
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Politiek café VVD
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17 10 2008
21 10 2008
24 10 2008
28 10 2008
28 10 2008
30 10 2008
31 10 2008
31 10 2008

Haags Historisch Café
Vergadering VVE Gevers Deynootweg
Receptie
Cursus nettenbreien
Cursussen kunsthistorie (2 x)
Receptie
Huwelijk
Receptie

November 2008
01 11 2008
Receptie
02 11 2008
Boekpresentatie
04 11 2008
Vergadering VVE Gevers Deynootweg
04 11 2008
Cursussen kunsthistorie (2 x)
06 11 2008
Ledenvergadering Residentie Hotels
07 11 2008
Huwelijk + receptie
08 11 2008
Receptie – High Tea
11 11 2008
Cursus nettenbreien
13 11 2008
Bijeenkomst ‘Geloof in het museum’
14 11 2008
Huwelijksaanzoek vuurtoren
15 11 2008
Receptie
18 11 2008
Cursussen kunsthistorie (2 x)
20 11 2008
Bijeenkomst Ministerie VROM
20 11 2008
Vergadering Klankbordgroep Boulevard DSO
21 11 2008
Haags Historisch Café
22 11 2008
Theatervoorstellingen ‘Rokken rond Constantijn’ (2 x)
23 11 2008
Theatervoorstellingen ‘Rokken rond Constantijn’ (2 x)
25 11 2008
Cursus nettenbreien
25 11 2008
Cursussen kunsthistorie (2 x)
25 11 2008
Bijeenkomst Dienst Stadsbeheer
26 11 2008
Receptie
27 11 2008
Vergadering VVE Princelandt
28 11 2008
Huwelijksaanzoek vuurtoren
28 11 2008
Boekpresentatie dl. 2 ‘Het Brakke Water’ van J. van der Zwan
December 2008
02 12 2008
Cursussen kunsthistorie (2 x)
08 12 2008
Informatieavond Staedion
09 12 2008
Cursus nettenbreien
09 12 2008
Cursussen kunsthistorie (2 x)
11 12 2008
Oplevering nieuwbouw jongerenhuisvesting DUWO
13 12 2008
Kerstmarkt ‘Kerstland’
13 12 2008
Preview Expeditie Vishartslag
16 12 2008
Cursus nettenbreien
17 12 2008
Bijeenkomst adviesbureau DEMO
18 12 2008
Vergadering VVE Gevers Deynootweg
19 12 2008
Huwelijksaanzoek vuurtoren
19 12 2008
Haags Historisch Café
20 12 2008
Opening fototentoonstelling ‘De Poëzie van Scheveningen’
30 12 2008
Huwelijksaanzoek vuurtoren
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Bijlage 5: Overzicht van museumlessen en workshops in 2008
Januari 2008
15 januari
16 januari
17 januari
22 januari
23 januari
30 januari
31 januari
Februari 2008
5 februari
6 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
18 februari
19 februari

20 februari

Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn
Vuurtorenles
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Vuurtorenles
Vuurtorenles
Vuurtorenles

A.M.G. Schmidtschool
A.M.G. Schmidtschool
A.M.G. Schmidtschool
A.M.G. Schmidtschool
Willemsparkschool
R.K. Basisschool De Parkiet
R.K. Basisschool De Parkiet
A.M.G.Schmidtschool
A.M.G. Schmidtschool
A.M.G. Schmidtschool

BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO

Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Kinderkabinet
Cultuurmenules
Klederdrachtles
Klederdrachtles
Klederdrachtles
Klederdrachtles
Klederdrachtles
Klederdrachtles
Kinderkabinet
Vuurtorenles
Klederdrachtles
Kinderkabinet
Vuurtorenles

OBS De Startbaan
OBS De Startbaan
OBS De Startbaan
Oranjeschool
Ds. D.J. Karreschool
Houtrustschool
Houtrustschool
Houtrustschool
Houtrustschool
Houtrustschool
Houtrustschool
De Meerpaal
De Meerpaal
Houtrustschool
De Meerpaal
De Meerpaal

BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO

Kinderkabinet
Kinderkabinet
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Kinderkabinet
Kinderkabinet
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules

The American School
The American School
Ds. D.J. Karresschool
De Zonnebloem
The American School
The American School
De Zonnebloem
De Zonnebloem
Cor Emousschool
OBS De Tweemaster

BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
SBO
BO

Kind op Scheveningen
Kind op Scheveningen
Kind op Scheveningen
Speuren in de vloedlijn
Kind op Scheveningen
Noordzeestrandproject
Waterproject
Noordzeestrandproject
Waterproject
Noordzeestrandproject

Het Volle Leven
Het Volle Leven
Het Volle Leven
J.F. Kennedyschool
Het Volle Leven
College St. Paul
De Oase
College St. Paul
De Oase
College St. Paul

BO
BO
BO
BO
BO
VO
BO
VO
BO
VO

Voorjaarsvakantie 2008 Workshop ‘Octopus’
Maart 2008
17 maart
18 maart

19 maart
25 maart

April 2008
8 april

10 april
15 april
16 april
17 april

25

18 april

22 april
23 april
24 april

Meivakantie 2008
Mei 2008
13 mei
14 mei

Waterproject
Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn
Noordzeestrandproject
Waterproject
Noordzeestrandproject
Waterproject
Noordzeestrandproject
Speuren in de vloedlijn

De Oase
De Paradijsvogel
De Paradijsvogel
De Paradijsvogel
College St. Paul
De Oase
College St. Paul
De Oase
College St. Paul
De Wiekslag

BO
BO
BO
BO
VO
BO
VO
BO
VO
BO

Workshop ‘Maak je eigen vlieger’

Kinderkabinet
Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn
Kinderkabinet
Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn
Waterproject
Waterproject
Waterproject

Franse School
O.C. Heldringschool
O.C. Heldringschool
Franse School
Bloemcampschool
Bloemcampschool
O.C. Heldringschool
O.C. Heldringschool
O.C. Heldringschool

BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO

11 juni
24 juni

Waterproject
Visserij en Bomschuit
Waterproject
Visserij en Bomschuit
Speuren in de vloedlijn

O.C. Heldringschool
Vreugd en Rust
O.C. Heldringschool
Vreugd en Rust
Het Palet

BO
BO
BO
BO
BO

Juli 2008
1 juli
3 juli
8 juli
10 juli

Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn
Speuren in de vloedlijn

Het Palet
Het Palet
Het Palet
Het Palet

BO
BO
BO
BO

Zomervakantie 2008

Vakantiepas workshop op de Vuurtoren

September 2008
10 september
11 september
24 september
25 september

Vuurtorenles
Vuurtorenles
Visserij en Bomschuit
Visserij en Bomschuit

Herfstvakantie 2008

Hengelquiz

15 mei
20 mei
27 mei
29 mei

Juni 2008
3 juni
4 juni

Oktober 2008
28 oktober

30 oktober

Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
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De Vrije School
De Vrije School
De Vrije School
De Vrije School

BO
BO
BO
BO

Archipelschool
RKBS Christoffel
RKBS Christoffel
RKBS Christoffel
Statenkwartier
RKBS Christoffel

BO
BO
BO
BO
BO
BO

November 2008
4 november

6 november

11 november

12 november
18 november

20 november
25 november

26 november
27 november

Kerstvakantie 2008

Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Cultuurmenules
Speuren in de Vloedlijn
Speuren in de Vloedlijn

Waalse Louise de Colignyschool BO
OBS Prinses Catharina Amalia BO
RKBS Christoffel
BO
Zuidwal, afd. De Delta
BO
OBS De Startbaan
BO
OBS Prinses Catharina Amalia BO
Liduina Basisschool
BO
Al-Qoeba
BO
OBS De Startbaan
BO
Rosabasisschool
BO
Rosabasisschool
BO
JF Kennedy school
BO
OBS De Klimop
BO
Al-Qoeba
BO
Nutsschool Woonstede
BO
De Zuidwester
BO
De Zuidwester
BO
Al-Qoeba
BO
De Vuurvlinder
BO
Bloemcampschool
BO
Bloemcampschool
BO

Pakjespuzzeltocht
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Bijlage 6: Kengetallen
Subsidie gemeente Den Haag
Exploitatiesubsidie
Trendbijdrage 2008
Huursubsidie (wordt intern verrekend)
Trendbijdrage huursubsidie
Totaal subsidie

€

171.842
8.077
27.998
368
208.285

Inkomsten uit activiteiten
Verkoop toegangskaarten
Opbrengsten dienstverlening
Bijdragen bedrijfsdonateurs en particulieren
Totaal

58.321
142.731
97.360
298.412

Bezoekers
Totaal aantal bezoekers (incl. vuurtoren)
Bezoekers commerciële activiteiten (recepties e.d.)
Bezoeken van donateurs Muzee Scheveningen
Totaal aantal betalende bezoekers

28.307
6.534
3.315
18.458

Vuurtoren
Bezoekers vuurtoren
Deelnemers aan workshops vuurtoren
Totaal aantal bezoekers vuurtoren

2.400
210
2.610

Donateurs
Donateurs vm. Museum Scheveningen
Donateurs vm. Zeemuseum
Bedrijfsdonateurs vm. Museum Scheveningen
Bedrijfsdonateurs vm. Zeemuseum
Nieuwe donateurs Muzee vanaf 01-10-2006
Nieuwe bedrijfsdonateurs Muzee vanaf 01-10-2006
Totaal aantal donateurs

756
239
105
1
146
5
1.252

Toegangsprijs
Volwassenen
Kinderen
Cultureel Jongerenpaspoort
Ooievaarspas volwassenen
Ooievaarspas kinderen

€

Openingsuren
Tentoonstellingen
Publicaties

5
3
3
2,50
1,50

2.100
7
3

Overige activiteiten
Boekpresentaties
Cursussen
Haags Historisch Café
Huwelijken
Huwelijksaanzoeken
Informatie- en samenspraakbijeenkomsten
Kinderpartijtjes
Lezingen
Muziek- en theateruitvoeringen
Ontvangsten

2
49
10
17
7
17
44
3
8
22
28

Recepties
Religieuze bijeenkomsten
Taxatiedag
Vergaderingen VVE’s e.d.
Workshops e.d. bedrijven
Totaal

49
5
1
11
8
253

Beheerde objecten
Cultuurhistorische collectie (geregistreerde objecten)
Cultuurhistorische bibliotheek
Cultuurhistorische fotocollectie
Natuurhistorische collecties (geregistreerde objecten)
Natuurhistorische bibliotheek

Aantal begin 2008
7.444
1.610
13.010
133.200
1.413

Aanwinsten 2008
286
12
10
9.698
5

Educatieve programma’s
Museumlessen basisonderwijs en speciaal onderwijs
Museumlessen voortgezet onderwijs
Totaal aantal lessen
Leerlingen museumlessen basisonderwijs en special onderwijs
Leerlingen museumlessen voortgezet onderwijs
Totaal aantal leerlingen

Bijlage 7: Verklaring van gebruikte afkortingen:
BO
Basisonderwijs
fte
fulltime-equivalent
HGVS
Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen.
Voor meer informatie over de vereniging, zie: http://www.hgvs.net
RA
Registeraccountant
RBA
Register Beleggingsanalist
RC
Registercontroller
SBO
Speciaal basisonderwijs
SIC
Scheveningen Informatiecentrum
VO
Voortgezet onderwijs
VVE
Vereniging van Eigenaren
VVOS
Vereniging Vrienden Oud-Scheveningen.
Voor meer informatie over de vereniging , zie: http://www.vvos.nl
ZIC
Zeebiologisch Informatiecentrum
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99
6
105
3.188
128
3.316

