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Voorwoord

Het jaar 2019 was een prima jaar voor het Muzee

Aquarium! We hadden het gehoopt, maar er kwa

men daadwerkelijk meer dan 25.000 bezoekers. Een  

resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn.

In 2019 zijn er ook weer folders in het Duits gedrukt 

en verspreid, zodat ook de Duitse toerist ons weer 

wist te vinden.

Op 3 juni hebben we met alle vrijwilligers van het 

MuzeeAquarium en de VVV stil gestaan bij de 1  

jarige samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst 

kwam burgemeester Beukema de Penning van Ver

dienste van de gemeente Delfzijl uitreiken aan dhr. 

John Limburg. Zonder John zijn inzet en strijdvaar

digheid hadden we nu geen MuzeeAquarium meer 

gehad.

Dhr. John Limburg en mw. Greet Doornbos zijn als vrij-

willigers van het MuzeeAquarium uitgenodigd door  

de Commissaris van de Koning, de heer Paas, om op  

17 september 2019 aanwezig te zijn in de Ridderzaal tij-

dens Prinsjesdag. Het was een hele bijzondere dag, die 

we niet snel zullen vergeten.

In december, tijdens de vrijwilligersbijeenkomst, is er 

aandacht geschonken aan 7 vrijwilligers, die al 20 jaar 

of langer aan het museum verbonden zijn:

Tjibbe Noppert – 40 jaar, Kees Metzlar – 35 jaar, John 

Limburg – 30 jaar, Bert Wagenborg – 30 jaar, Arend  

Hamming – 25 jaar, Greet Doornbos – 25 jaar en Joop 

Groenewold – 20 jaar.

Het bestuur is in 2019 als volgt samengesteld:

Mevrouw G.H. Doornbos-Oomkens voorzitter, de heer 

ir. H.T.T. Leenders penningmeester, mr. H.N. Wessels  

secretaris, mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff, mevrouw 

G.J. Koers, mr. P. van Wijngaarden en de heer H. Havinga.

2019 is een geweldig jaar geworden voor het Muzee-

Aquarium en we hopen, dat 2020 met de viering van  

75 jaar bevrijding een mooi jaar mag worden.

Greet Doornbos, 

voorzitter bestuur Stichting MuzeeAquarium Delfzijl

Vrijwilligers die 20 jaar of langer in dienst zijn worden in het 

zonnetje gezet
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Het MuzeeAquarium, half december was de tuin grotendeels aangelegd Bezoekers in de entreeruimte van het museum
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Inleiding

Het MuzeeAquarium kijkt terug op een succesvol 

jaar: 2019 was het eerste jaar dat het museum het 

gehele jaar geopend was, sinds de sluiting vanwege 

de nieuwbouw en herinrichting. Werden er in 2018 

al boven verwachting veel bezoekers ontvangen; in 

2019 eindigde de teller op 25.256. Een record in de 

historie van het MuzeeAquarium en een opsteker 

voor alle vrijwilligers die zich hiervoor in hebben ge

zet!

Het afgelopen jaar begon ook de vraag te spelen: we 

hebben nu zoveel bezoekers, maar hoe zorgen we er-

voor dat we dat aantal houden en liefst nog zien groei-

en? Daarvoor kunnen verscheidene middelen worden 

ingezet: veel pr genereren, aansprekende tentoonstel-

lingen en activiteiten, luisteren naar bezoekers en hun 

tips meenemen, het netwerk blijven uitbreiden en dona-

teurs werven. Zo werd 2019 een jaar van uitproberen: 

wat werkt en wat werkt niet. Gelukkig hebben de mees-

te ondernomen activiteiten een positieve uitwerking op 

het aantal bezoekers gehad. Maar een Dag van het Wad 

organiseren op 29 juni bleek geen goed idee: het was 

toevallig die dag een warmterecord en de markt die rond 

het museum was opgezet bleef stil...Het is maar goed 

dat er nog andere activiteitendagen in het jaar tegen-

over stonden, zoals de Dag van de Bouw (15 juni) en de 

Dag van de Bodemschatten (29 oktober).  

In het jaarverslag dat voor u ligt, kunt u lezen wat het 

museum allemaal ondernomen heeft in 2019. Dit jaar-

verslag heeft met name betrekking op de exploitatie 

van het museum. De financiële verantwoording is terug 

te vinden in een apart document: de jaarrekening van 

2019.

Cynthia Heinen, directeur

Het MuzeeAquarium van bovenaf gezien half december
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Jaaroverzicht van activiteiten

De eerste dagen van 2019 konden bezoekers nog 

komen kijken naar de expositie Doar broest de zee. 

Dijken, stormvloeden en waterverdediging rond de 

Eems. Deze tentoonstelling stond tot en met de 

kerstvakantie.

Eind januari werd de expositie Havens aan zee, schilde-

rijen geopend door dhr. Wessel van der Kooi, voormalig 

havenmeester van Delfzijl, met schilderijen van zee-

havens vroeger en nu. De haven van Delfzijl speelde van-

zelfsprekend een belangrijke rol in deze tentoonstelling, 

maar ook Harlingen, Termunterzijl en zeehavens in het 

buitenland waren vertegenwoordigd. De tentoonstel-

ling was samengesteld uit bruiklenen van particulieren 

en instellingen. Opvallend waren de werken van leden 

van de Groninger kunstkring De Ploeg, zoals Jannes de 

Vries, Jan Altink, Jan van der Zee en Marten Klompien. 

Deze schilderijen waren geleend van de provincie Gro-

ningen en het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Gro-

ningen. Ook hedendaagse kunstenaars werkten mee 

aan de tentoonstelling: Sip Hofstede, Geurt Busser, 

Willem Witteveen, Eddy Sikma en Walter Stoelwinder 

bijvoorbeeld. Het thema sluit aan bij de uitgebreide col-

lectie op het gebied van scheepvaarthistorie die het 

museum bezit.

Tijdens de loopperiode van de tentoonstelling gaf Wes-

sel van der Kooi een lezing over de haven.

De tweede wisseltentoonstelling ging over Verdwenen 

dorpen rond Delfzijl: Heveskes, Oterdum en Weiwerd. 

Deze dorpen moesten eind jaren ’60 van de vorige 

eeuw afgebroken worden vanwege de verhoging van de 

Haven van Delfzijl, geschilderd door Walter StoelwinderExpositie Havens aan zee, schilderijen
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dijk en de uitbreidingsplannen van de industrie. Een 

praktische maatregel die veel emoties teweeg bracht, 

tot op de dag van vandaag, zo was aan de reacties op 

de tentoonstelling te merken. De tentoonstelling werd 

geopend door dhr. Jeroen Hillenga, gemeentearchivaris 

van Delfzijl en de 96-jarige mevrouw Z. Japenga, oud-in-

woonster van het dorp Oterdum. Voor deze tentoonstel-

ling ontving het museum bruiklenen van het archeolo-

gisch depot te Nuis, dat enkele bodemvondsten uit deze 

drie dorpen beheert. Daarnaast waren er bruiklenen van 

particulieren en de Stichting Oude Groninger Kerken 

leende een psalmbord uit dat afkomstig was uit de kerk 

van Oterdum. Van de bruiklenen was het opvallend dat 

met name de kerken goed waren vertegenwoordigd: 

voor veel mensen het symbool van hun dorp en daarom 

vele malen vastgelegd op foto’s en schilderijen. Voor 

deze tentoonstelling werd ook samengewerkt met mid-

delbare scholen in de regio, via het IVAK: van hun project 

voor scholieren rondom Weiwerd was een film gemaakt 

en deze werd vertoond tijdens de opening.

De derde grote tentoonstelling heette Op doorreis 

naar Delfzijl. 135 jaar spoorlijn Groningen-Delfzijl. Dit 

jubileum viel samen met de oplevering van het geres-

taureerde stationsgebouw van Delfzijl en het opnieuw 

ingerichte voorplein. De wethouder die bij dit project 

betrokken was geweest, opende deze tentoonstelling: 

dhr. IJ. Rijzebol. Na een oproep via de lokale media kwa-

Affiche en deel van de tentoonstelling De verdwenen dorpen.  Kerk van Heveskes, geschilderd door Pieter Luttje



8

De tentoonstelling bestond verder uit bruiklenen van 

het Noord Nederlands Trein en Tram Museum te Zuid-

broek, Museumspoorlijn Star te Stadskanaal, Museum 

Stad Appingedam en werken van kunstschilder Rein Pol, 

bekend van de vele treinen die hij heeft geschilderd, on-

der andere in het Groninger landschap.

De Rabozaal werd eveneens als expositieruimte inge-

richt: aan het begin van het jaar stond hier de tentoon-

stelling 100 jaar voetbal in Delfzijl opgesteld. Daarna 

volgde een expositie over visserij, samengesteld door 

de vrijwilligers van de afdeling scheepvaart van het 

Muzee Aquarium. En in het najaar de expositie ’50 jaar 

De Stalmeesters’: de amateurschildervereniging van 

Delfzijl. Deze expositie werd geopend door kunstschil-

der Henk Helmantel, één van de eerste docenten van de 

vereniging. Op deze manier vormt de Rabozaal een po-

dium voor lokale verenigingen, die op zoek zijn naar een 

tijdelijke expositieruimte zonder huurkosten. Hiermee 

voorziet het museum in een maatschappelijke behoef-

te. Voorwaarde is wel, dat het museum de zaal tijdens 

de duur van de expositie kan blijven gebruiken voor 

groepsontvangsten en de vertoning van informatieve 

films voor de bezoekers. Deze combinatie bevalt in de 

praktijk uitstekend.

Ook dit jaar waren er weer activiteiten om de bezoekers 

eens op een andere manier naar het museum te laten 

men ook particuliere bruiklenen binnen, onder andere 

van de laatste stationschef van Delfzijl, dhr. H. Koster. 

Ook ontving het museum enkele schenkingen naar aan-

leiding van deze tentoonstelling, zoals een tabaksdoos 

van de vroegere stationsmedewerker van Loppersum.

Het pas gerestaureerde station van Delfzijl, 2019

Het station van Delfzijl rond 1900, ansichtkaart uit 

museumcollectie
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kijken. In april was de Nationale Museumweek, waarin 

speciaal aandacht werd gevraagd voor de wisselexposi-

ties. Op 15 juni vond de Dag van de Bouw plaats, waarbij 

volwassenen en kinderen spelletjes konden doen die 

met de bouw te maken hadden, zoals spijkerslaan. Za-

terdag 29 juni was de Dag van het Wad. Hiervoor was 

het buitenterrein ingericht met kramen en Oudholland-

se spelletjes die met water te maken hadden. Maar het 

was één van de warmste dagen van het jaar, dus de wei-

nige bezoekers die er kwamen, hadden vooral oog voor 

de ijsjes. 

In oktober werd ook aandacht besteed aan de Week van 

ons water: het Waterschap Noorderzijlvest organiseer-

de op maandag 21 oktober allerlei watergerelateerde 

activiteiten voor kinderen in het MuzeeAquarium, met 

de enthousiasmerende tekst: “Kom Hozen en Lozen, 

zandzakken gooien, evacueren vanaf een zolder en laat 

de straten onderlopen in de watertafel. Van bordspel tot 

Expositie over visserij in de Rabozaal Markt voor het museum op de Dag van het Wad

VR-excursie, van actiespel tot relaxed kleuren”. De gra-

tis entree op die dag werd mogelijk gemaakt door het 

Waterschap Noorderzijlvest.

In de herfstvakantie werd voor het eerst de Dag van de 

Bodemschatten georganiseerd. Een deskundige spre-

ker, dhr. Koos Tap, hield twee lezingen over dinosaurus-

De Stalmeesters exposeren in het MuzeeAquarium
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Informatiemarkt over bodemschatten

Uitleg over stenen door Koos TapAffiche Dag van de bodemschatten

sen, speciaal voor kinderen; er was een markt met ge-

steenten, fossielen, demonstraties en de mogelijkheid 

om te knutselen  en een wedstrijd voor de kinderen in 

de vorm van een ‘bodemschattenspeurtocht’ door het 

museum, waar prijsjes mee gewonnen konden worden. 

Het was zeker een succes en besloten werd om hier een 

jaarlijks terugkerend evenement van te maken.



11

Bezoekers

Het MuzeeAquarium was in 2019 het hele jaar geopend, 

van maandag tot en met zondag, van 10:00 uur tot 

17:00 uur, met uitzondering van een aantal feestdagen. 

Op afspraak is het museum ook buiten de reguliere ope-

ningstijden te bezoeken voor groepen of is de Rabozaal 

te huur voor bijeenkomsten.  

De entreeprijzen en prijzen voor arrangementen zijn be-

wust niet verhoogd per 1 januari 2019. Reden hiervoor 

was, dat het museum in 2018 niet het hele jaar open is 

geweest en dat ‘nu al’ de prijzen verhogen misschien 

een commerciële indruk zou wekken. De prijzen zijn 

goed afgewogen en er worden voldoende inkomsten uit 

gegenereerd.

Het MuzeeAquarium verzamelt gegevens over haar 

bezoekers om gericht aan werving te kunnen doen. Zo 

worden bij de kassa de postcodecijfers gevraagd. Een 

groot deel van de bezoekers is afkomstig uit de provin-

cies buiten Groningen. Van de buitenlandse bezoekers 

komt een groot deel uit Duitsland. Het gedeelte gra-

tis bezoekers is gering. Van bezoekers die alleen voor 

VVV-informatie binnenstappen, wordt de postcode niet 

geregistreerd. De registratie vindt pas plaats als een 

entreebewijs wordt gekocht.

Sinds de heropening op 1 juni 2018 is het aantal 

bezoekers alleen maar gestegen ten opzichte van 

voorgaande jaren. In 2018 zijn er 20.230 bezoekers 

geteld, in 2019 waren dat er 25.359! In december 

verwelkomde het museum de 25.000ste bezoeker: 

de familie De Vries uit Oostwoud (NoordHolland), 

zijn twee kinderen en een vriendin van de familie uit 

Groningen kregen een bloemetje en presentje over

handigd door mevr. Greet Doornbos, de voorzitter 

van het museum.

Ontvangst van de 25.000ste bezoeker
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POSTCODES 

GRONINGEN 

9350 - 9399  70

9479  7

9500 - 9509  40

9540 - 9563  50

9565 - 9569  20

9580 - 9653  500

9660 - 9759  770

9770 - 9849  330

9860 - 9869  30

9880 - 9999  1110

totaal 2927

GEBIED

Gemeente Delfzijl

Provincie Groningen

Rest Nederland

Buitenland

totaal Nederland

totaal aantal bezoekers

waarvan de postcode

cijfers zijn geregistreerd

AANTAL

263

2664

11262

2008

13922

15981

%

2%

17%

70%

13%

87%

100%

POSTCODE

9904, 9905, 9906, 9907, 

9908, 9909, 9930, 9931, 

9932, 9933, 9934, 9936, 

9937, 9945, 9946, 9947, 

9948, 9949

9500 - 9999

1000 - 9499

>999, <10.000

Overzicht bezoekersaantallen 2019 in procenten op basis van postcodecijfers

Gemeente Delfzijl

Provincie Groningen

Rest Nederland

Buitenland

20192018

20%
11%

44%

45%

2%

17%
13%

70%
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De tabel waarin de bezoekersaantallen zijn verwerkt, 

laat zien dat met name de schoolvakanties topweken 

zijn voor het museum. Ook blijkt, dat donateurs regel-

matig het museum bezoeken en veelvuldig gebruik ma-

ken van de mogelijkheid een introducée mee te nemen. 

Uit de registratie van de bezoekers via het kassasys-

teem blijkt ook dat met name de familiekaarten bijzon-

der in trek zijn. Deze kaarten bieden een kleine korting 

voor een bezoek van twee volwassenen en maximaal 

twee kinderen. Ook de museumkaart wordt veel ge-

scand: dankzij het lidmaatschap van de stichting Mu-

seumkaart ontvangt het museum hiervoor een vergoe-

ding plus managementinformatie die online in te zien is. 

Bij het verzamelen van bezoekersinformatie wordt zorg-

vuldigheid in acht genomen en rekening gehouden met 

de wet op de privacy. 

Dan is er nog het gastenboek dat permanent op de kof-

Bezoekersaantallen MuzeeAquarium 2019 gesorteerd op entreebewijzen   

           

 jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec totaal

Volwassenen 381 517 562 439 542 545 659 1381 565 693 409 237 6930

Kinderen 4 t/m 17 189 255 136 136 180 108 157 417 149 190 92 89 2098

Kinderen 0 t/m 3 54 58 64 15 42 25 43 97 38 60 50 37 583

Familiekaart 644 812 436 368 436 276 596 1364 196 516 232 228 6104

Groepen 21 68 139 72 190 38 61 66 141 221 96 30 1143

Donateurs 46 125 162 98 102 67 73 117 81 80 81 74 1106

Evenementen 125 193 19 0 51 975 85 0 67 259 115 698 2587

Museumkaart 242 364 370 239 355 332 378 640 272 355 285 192 4024

Museumjongerenkaart 29 30 35 23 33 31 47 85 6 44 16 12 391

Groepen kinderen 0 5 76 26 0 0 150 56 0 37 29 14 393

             

Totaal 1731 2427 1999 1416 1931 2397 2249 4223 1515 2455 1405 1611 25359

Afbeelding: schema van bezoekersaantallen gesorteerd op entreebewijzen.
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fietafel ligt en waarin bezoekers hun opmerkingen over 

het museum kunnen schrijven. Hierin staan veel com-

plimenten en enthousiaste reacties. Maar ook af en toe 

een kritische noot, waarmee het museum zijn voordeel 

kan doen. 

In 2019 heeft het museum ook groepen ontvangen die 

bijvoorbeeld de Rabozaal wilden huren voor een sym-

posium of een vergadering. Zo werd op 6 juni het sym-

posium over Veiligheid Oosterhorn in het museum ge-

houden. Maar ook het jaarlijks burgemeestersbezoek, 

waar de burgemeesters van de partnersteden van Delf-

zijl vertegenwoordigd waren, vond plaats in het Muzee-

Aquarium (8 november). Aan het einde van het jaar, op  

19 december, vond de oplevering van het Dijkverho-

gingsproject door het Waterschap Noorderzijlvest 

eveneens plaats in het MuzeeAquarium, waar een con-

ferentie werd gehouden met een lunch als afsluiting. 

Oplevering dijkproject, RTV Noord hield tafelgesprek

Dijk buiten het museum
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Donateurs, fondsen,  
subsidiegevers en sponsoren

In 2019  zag de stichting MuzeeAquarium het aantal 

donateurs groeien naar 188. Meer dan de helft van 

de donateurs is afkomstig uit Delfzijl, en een deel 

uit Appingedam en Farmsum. De andere donateurs 

wonen verspreid door de provincie Groningen. Dona

teurs betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal 

20 euro. Zij ontvangen de nieuwsbrieven van het 

museum, uitnodigingen voor de openingen van ten

toonstellingen en activiteiten en een donateurspas 

die recht geeft op gratis entree voor henzelf en een 

introducée.

Het museum heeft een fondsenwerfgroep uit eigen ge-

lederen samengesteld, al tijdens de herinrichting van 

het museum. Deze groep heeft in 2019 de uiteindelijke 

inhoudelijke en financiële verslaglegging van het pro-

ject afgerond en verstuurd naar alle fondsen en subsi-

diegevers. 

In 2019 heeft de fondsenwerfgroep van het museum 

haar werk voortgezet en met name ingezet op het vin-

den van projectsubsidies en sponsoren: bedrijven in de 

regio die voor meerdere jaren een sponsorcontract aan 

wilden gaan, bijvoorbeeld voor 3 of 5 jaar. Deze jaarlijkse 

bijdrage is bestemd voor de exploitatie, met name voor 

de wisseltentoonstellingen. De sponsoren worden dan 

ook vermeld op de affiches en uitnodigingen voor de 

tentoonstellingen. Projectsubsidies zijn aangevraagd 

en verkregen voor onder meer de Pepper’s Ghost, een 

driedimensionale presentatie over een historische 

zeilmakerij. Door het Mondriaanfonds is in 2019 een 

toezegging gedaan voor een project Een drukke haven 

van 1900 tot nu, waaraan nog wordt gewerkt. Voor dit 

Pepper’s Ghost, historische zeilmakerij



16

project wordt samengewerkt met het havenbedrijf van 

Delfzijl en Eemshaven: Groningen Seaports.

Voor details over de fondsen en sponsoren wordt ver-

wezen naar de jaarrekening. Het museum ontvangt jaar-

lijks een exploitatiesubsidie van de gemeente Delfzijl. 

In 2019 is ook een meerjarensubsidie aangevraagd bij 

de provincie Groningen, in het kader van de nieuwe cul-

tuurnota. Het MuzeeAquarium heeft in de afgelopen ja-

ren een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied 

van professionalisering, zowel van de organisatie als 

van de presentatie, die geheel eigentijds is vormgege-

ven met aandacht voor het verhaal en verbinding van de 

diverse collecties.

De subsidiegevers, fondsen en sponsoren staan met 

naam vermeld op de wand bij de entree en met logo op 

het grote scherm achter de balie. 

Scherm met fondsen achter de balie
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Collectie en depot

De collectie van het MuzeeAquarium bestaat uit 

een aantal deelcollecties: scheepvaart(historie), 

schelpen, geologie, fossielen, archeologie, historie 

van Delfzijl en het zeeaquarium. De collectie is daar

mee bijzonder divers, want het betreft niet alleen 

cultuurhistorie maar ook natuur(historie) en zelfs 

levende natuur: het aquarium herbergt circa dertig 

soorten vissen en andere kleine dieren uit de Wad

denzee en de Noordzee. Daarmee is het een bijzon

dere vorm van levend erfgoed. Vanwege het houden 

van levende dieren, valt het MuzeeAquarium on

der het nationale Dierentuinbesluit en rapporteert 

het elk jaar aan de Rijksdienst voor Ondernemend  

Nederland, afdeling vergunningen, over de vis

stand en de kwaliteit van het water. In 2019 is door 

het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel

kwaliteit ook een controle uitgevoerd, dit gebeurt 

steeksproef gewijs.

De collectie van het MuzeeAquarium die niet getoond 

wordt, wordt bewaard in het inpandige depot. In totaal 

telt de collectie ca. 8.000 objecten. Hiervan is een ge-

deelte gedigitaliseerd en in Adlib opgenomen, namelijk 

tot en met 2019 4.836 objecten. Twee vrijwilligers zijn 

verantwoordelijk voor de registratie van de collectie  

in Adlib. In 2019 hebben zij deelgenomen aan een cur-

sus van Erfgoedpartners Groningen, over collectie-

beheer en veiligheid. De objecten van het Muzee-

Aquarium zijn terug te vinden in de cloud van Adlib  

(www.thecollectioncloud.com). Ook op de websites van 

Collectie Nederland en IZI travel is het de collectie van  

het MuzeeAquarium vertegenwoordigd. Het Muzee-

Aquarium heeft in 2019 eveneens deelgenomen aan 

het project Digitalisering Collecties via Erfgoedpart-

Schilderij van de oude Waterpoort van Delfzijl
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ners Groningen, waarvan het resultaat terug te vinden 

is op de websites www.dimcon.nl en www.collectiegro-

ningen.nl. 

Een deel van de collectie in het depot bestaat uit 

rekwisieten. Hierbij wordt onder rekwisieten verstaan: 

dubbele objecten of replica’s, die bijvoorbeeld ingezet 

kunnen worden als aankleding op beurzen, of tijdens 

schoolbezoeken en projecten. Aan de middenstand in 

Delfzijl is aangeboden om objecten uit deze collectie te 

lenen, waar ook gebruik van wordt gemaakt: zo werd in 

het voorjaar een etalagewedstrijd georganiseerd, met 

als thema ‘maritiem’. Meerdere winkels, waaronder de 

winnende, hebben hun etalage ingericht met rekwisie-

ten uit de collectie en winkel van het MuzeeAquarium.  

Ook in 2019 mocht het MuzeeAquarium weer schen-

kingen in ontvangst nemen. Zo werd het vissenbestand 

uitgebreid met een aantal eierkapsels van hondshaai-

en en roggen, die bijna allemaal uitgekomen zijn. Deze 

waren afkomstig van het Dolfinarium Harderwijk, dat 

ook enkele hondshaaien voor het museum had. Van het 

aquarium in Holwerd kreeg het museum een aantal zee-

baarzen. Als bijvangsten van vissers uit de omgeving 

ontvinghet MuzeeAquarium tarbots, twee grote Noord-

zeekrabben, een kreeft en wijting.

In mei ontving het museum een particuliere schenking 

van oude foto’s en prenten op het gebied van scheep-

vaart. Het museum heeft in 2019 een collectiebeleid 

opgesteld, waaraan schenkingen getoetst kunnen 

worden. De objecten moeten een gewenste aanvulling 

betekenen op de bestaande deelcollecties en verband 

hebben met Delfzijl of de regio. 

Depot scheepvaart

Etalagewedstrijd Maritiem met rekwisieten uit het 

MuzeeAquarium



19

Het MuzeeAquarium heeft in 2019 de publiciteit 

gezocht via meerdere kanalen: regelmatig werden 

persberichten gestuurd naar lokale en regionale  

radio en tv en naar lokale kranten en nieuwsweb

sites. De acties bestonden uit het genereren van  

zoveel mogelijk ‘free publicity’: interviews met  

Radio Noord en radio Havenstad FM hebben meest

al een groot bereik. Daarnaast wordt de eigen web

site ingezet om te communiceren met geïnteres

seerden en social media, zoals facebook. In 2019 is  

het Muzee Aquarium gestart met een instagram 

account. 

Om de bekendheid van het MuzeeAquarium te vergro-

ten werden folders verspreid in de drie noordelijke pro-

vincies en in Noord-Duitsland. Dit wordt door een vrij-

williger van het MuzeeAquarium gedaan, bij campings, 

familieparken, VVV’s, culturele instellingen en hore-

ca-gelegenheden. Tegelijkertijd worden ook flyers en 

affiches van de wisseltentoonstellingen verspreid. De 

activiteiten van het MuzeeAquarium worden ook weer-

gegeven op de website van de VVV Eemsdelta, die in 

het MuzeeAquarium is ondergebracht. Via de VVV staan 

de activiteiten ook aangekondigd op de digitale bor-

den aan het begin van Delfzijl. De spandoeken van het  

MuzeeAquarium zijn dit jaar twee keer getoond op de 

drie grote borden langs de toegangswegen van Delfzijl. 

Het MuzeeAquarium brengt regelmatig een externe en 

tweemaandelijks een interne nieuwsbrief uit, die gro-

tendeels per e-mail worden verspeid.

In 2019 heeft het MuzeeAquarium meegedaan aan het 

project van Museumtv, dat mogelijk werd gemaakt door 

de provincie Groningen en regionale fondsen. Er zijn kor-

te promotiefilmpjes gemaakt van het MuzeeAquarium, 

die onder meer via sociale media ingezet konden wor-

den, maar ook door bezoekers konden worden gedown-

load. 

Een sponsoractie die zeker iets opleverde voor het  

museum, was de Pubquiz, georganiseerd door de Rotary 

Appingedam-Delfzijl. Deze werd in de Rabozaal van het 

museum gehouden, waar 80 mensen, verdeeld in teams 

van 5 tot 7 personen onder andere vragen over het mu-

seum en de gemeente Delfzijl moesten beantwoorden. 

De opbrengst van de pubquiz werd verdeeld tussen  

Museum Stad Appingedam en het MuzeeAquarium 

Delfzijl.

Communicatie en PR
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Organisatie en personeel, VVV

Het MuzeeAquarium is een stichting met een be

stuur, bestaande uit zeven leden. De dagelijkse lei

ding ligt bij het managementteam: bestaande uit 

de directeur en de manager voor facilitaire en tech

nische zaken. De directeur is ook verantwoordelijk 

voor de collectiegroepen en de pr en de samenwer

king met andere instellingen.

Op 13 mei brachten voorzitter en directeur een 

werkbezoek aan het Landesmuseum te Oldenburg, 

georganiseerd door de provincie Groningen en Erf

goedpartners om de mogelijkheden voor samenwer

king te onderzoeken tussen Groninger musea en het 

Landesmuseum. Het Landesmuseum is qua collectie 

vergelijkbaar met het MuzeeAquarium: lokale histo

rie, archeologie, natuur en cultuur, beeldende kunst 

en een aquarium. De basis voor een samenwerking, 

die in de komende jaren zal worden uitgewerkt, is 

hiermee gelegd.

De maandag is al sinds jaar en dag de vaste vrijwilligers-

dag. Dan wordt er nieuws uitgewisseld en bijgepraat en 

gewerkt aan de collecties. Op maandag vindt ook stan-

daard het overleg plaats van het MT. De bestuursverga-

deringen worden elke tweede maandag van de maand 

gehouden. Eén maal per jaar, of vaker als daar behoefte 

aan is, wordt een bestuurlijk overleg gehouden met de 

gemeente Delfzijl. De gemeente wordt op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen in het MuzeeAquarium 

conform de subsidievoorwaarden.

Pubquiz in het MuzeeAquarium
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Het MuzeeAquarium telt 70 vrijwilligers, inclusief de 

bestuursleden. Het bestuur ontvangt geen vergoe-

ding voor haar werkzaamheden. De vrijwilligers zijn 

verdeeld in groepen: baliemedewerkers, zeeaquarium, 

scheepvaart, facilitair, administratie, gidsen, tentoon-

stellingen, fossielen, geologie en techniek. Dan zijn er 

nog een paar ‘eenmansfracties’: de bibliotheek, archeo-

logie, museumwinkel, communicatie en schelpen. De 

vrijwilligers van de VVV en de baliemedewerkers van 

het Muzee Aquarium doen samen dienst aan de balie. 

De directeur is de enige betaalde kracht en heeft een 

aanstelling voor 20 uur (0,5 fte). Het is in sommige ge-

vallen een subsidieverplichting om te vermelden dat het 

salaris ruimschoots binnen de grenzen blijft van de Wet 

Normering Topinkomens. 

Het bestuur heeft zich in 2019 beziggehouden met de 

invoering van de Code Cultural Governance. Er is een be-

stuurs- en een directiereglement opgesteld, een roos-

ter van aftreden voor bestuursleden en een voorstel 

voor wijziging van de statuten.

Vanwege de groei van het museum en de toegenomen 

complexiteit van bepaalde taken die de professionalise-

ring met zich meebrengt, wordt er nog steeds gezocht 

naar uitbreiding van het vrijwilligersteam. In 2019 werd 

met dit doel een open inloop-informatieochtend geor-

ganiseerd in september, met succes. 

Dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor een museum, werd 

eens te meer bewezen in 2019. Er is door alle afdelingen 

hard gewerkt om het museum presentabel te houden 

en verbeteringen aan te brengen waar nodig. 

Aan het eind van het jaar werd het traditionele Captains 

Diner gehouden in het Eemshotel voor alle vrijwilligers. 

Daar blikte de voorzitter in haar toespraak terug op een 

bewogen jaar, met een dankwoord voor ieders inzet in 

2019 en met name aandacht voor de vrijwilligers die 

zich al 20 jaar en langer inzetten voor het MuzeeAqua-

rium. Aangezien de voorzitter zelf ook tot die categorie 

behoort, werd zij tot haar verrassing ook bedankt. En 

tenslotte werd de wens uitgesproken dat er nog vele 

goede jaren zouden mogen volgen voor iedereen en het 

MuzeeAquarium!

Hunebed in het Landesmuseum 

Oldenburg, maar dan van papier 

maché.

Nieuwjaarsborrel voor 

vrijwilligers
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Captains diner in het Eemshotel

Vrijwilligers in Eemshotel tijdens captains 

dinner

Greet Doornbos (voorzitter) wordt bedankt voor haar inzet

Still uit filmpje museumtv Wilte Mulder geeft uitleg over 

bronsmotoren
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