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Inleiding
Na een druk jubileumjaar in 2017 was 2018 een relatief rustig jaar. Een jaar waarin het
museum weer meer bezoekers verwelkomde. De onderhandelingen met aannemers leidde
uiteindelijk tot een contract, zodat het groot onderhoud in 2019 kan worden uitgevoerd. Een
nieuw educatief project is ontwikkeld en vanaf 2019 kunnen basisschoolleerlingen een
interactieve Kids Tour volgen in het museum en kennismaken met ons (Schiedams) erfgoed.

Bestuur
In 2018 zijn er 11 bestuursvergaderingen geweest. Belangrijke onderwerpen waren: het groot
onderhoud, de ontwikkeling het educatieproject, de AVG-notitie en het vrijwilligersbeleid.
Het bestuur bestond in 2018 uit:
Liesbeth Schoel – voorzitter (benoemd tot 2022)
Jan Zilverentant – secretaris (2021)
Evert Zoomer – penningmeester (2019)
Jan Bot – conservator (2019)
Ed van Duuren – beheer/onderhoud (2021)
De voorzitter is herbenoemd in 2018. De secretaris heeft aangegeven per eind 2018 te willen
stoppen met zijn werkzaamheden. Per 1 januari 2019 is Marc Oudshoff benoemd als
secretaris, na een aantal maanden te hebben meegedraaid.

Museum
Steeds meer mensen weten het Nationaal Coöperatie Museum te vinden en
ontdekken dat er meer is dan het nostalgische snoepwinkeltje. Met de
grotere aantrekkelijkheid van Schiedam als bestemming voor toeristen, voor
dagjes uit en de opstapplaats van de fluisterboot voor de deur, komen er
meer bezoekers van buiten Schiedam.
Een bijzonder bezoek brachten de Ieerlingen met begeleiders van de Sint
Jozefschool (groepen 5-8). In het kader van het 150-jarig bestaan hadden zij
een speurtocht door de binnenstad van Schiedam en zijn daarbij ook bij het
museum langs geweest. Zij werden verrast met stroopsoldaatjes.
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Collectie
Regelmatig wordt de collectie uitgebreid met giften, zowel in objecten als in documenten. Het
is zaak deze te registreren en goed op te bergen. Het uitzoeken en registreren van het reeds
aanwezige werk neemt ook nog veel tijd in beslag. Het registreren in het registratiesysteem
ADLIB kost veel tijd. Regelmatig worden dozen met uitgezocht en geregistreerd werk naar het
depot in Den Haag gebracht.
Een volgende stap is om de nog niet-geregisteerde objecten te nummeren en te noteren. Ook
zijn er een aantal objecten afgevoerd die niet in onze
collectie pasten.
Alle dia’s, die we in ons bezit hebben, zijn ingescand. Zij
worden op onderwerp opgeslagen. Ook zijn er Ipads
aangeschaft, die worden gevuld met foto’s. In 2019 komt 1
Ipad in de tentoonstellingsruimte te hangen, zodat ook
bezoekers de fotocollectie kunnen inzien.
Het museum heeft dit jaar een aantal schenkingen mogen
ontvangen. Een bijzondere schenking waren drie
lithostenen met daarop het etiket van de HAKA appelmoes.

Tentoonstellingen
De tentoonstelling 40 jaar Nationaal Coöperatie Museum is blijven staan.
In juni hebben we, buiten de deur, twee tentoonstellingen neergezet.
Eind april-mei een tentoonstelling in het pand van de
Historische Vereniging Schiedam over de Schiedamse
coöperatie Door Eendracht Sterker (DES).
De tweede tentoonstelling vond plaats in juni –juli in het
HAKA-gebouw in Rotterdam als onderdeel van de IABR, de
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Deze
tentoonstelling liet zien wat er in de HAKA-tijd in het pand
plaatsvond.
Verder zijn we betrokken geweest bij de tentoonstelling: ‘100 jaar De Dageraad’ in
Amsterdam.

Educatie/schoolproject
Dit jaar zijn we begonnen met het ontwikkelen van een educatieve puzzeltocht door het
museum en winkeltje: de ‘Kids Tour’, voor kinderen van de groepen 5 en 6 van de basisschool.
Er is een aantrekkelijk boekje met vragen en opdrachten gemaakt. Een aantal groepen van
een BSO hebben de vragen en opdrachten uitgeprobeerd en waren enthousiast over de
speurtocht.
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De contacten met de ‘Parels van Schiedam’ zijn verstevigd, zodat we vol goede moed het
nieuwe jaar ingaan met deze speurtocht. Overigens blijven de rondleidingen voor de groepen
7/8 in het educatieve aanbod beschikbaar.
Er is ook een student over de vloer geweest, die voor zijn scriptie uitgebreid archiefmateriaal
heeft geraadpleegd.

Beheer en onderhoud
Dit jaar is het uithangbord vernieuwd. Het geheel is van de gevel gehaald en het frame is
opnieuw geschilderd. Het bord zelf is vervangen door een bord met eenvoudige tekst en met
frisse kleuren.
De achtergevel heeft last van vochtdoorslag, van vocht of regenwater van de doorgang achter
ons pand. We zijn in gesprek met de eigenaar van dit pand, hoe dit op te lossen.
De grote renovatie van dak en diverse kozijnen zal in 2019 plaatsvinden. Na diverse rondes
offertes is eind 2018 een contract afgesloten met een aannemer uit Schiedam. Het bestuur is
op zoek naar fondsen/sponsoren voor dit ingrijpende groot onderhoud. De planning is dat de
uitvoering zal aanvangen medio mei 2019, waarbij er naar wordt gestreefd dat de winkel en
het museum zo veel als mogelijk geopend blijven.

De Koerier
De Koerier is het museumblad voor de leden van de Vereniging van Vrienden van het museum
en andere belangstellenden. In 2018 is de De Koerier driemaal verschenen in maart,
september en december. Enkele onderwerpen die aan bod zijn gekomen: kunst in het
museum, nieuwe aanwinsten voor het museum , het vrijwilligersuitje en het vervolg op de
geschiedenis van de coöperatie. Verder is er aandacht geschonken aan de twee
tentoonstellingen buiten de deur van het museum bij de Historische Vereniging Schiedam en
in het HAKA-gebouw aan de Vierhavenstraat.

PR
Na het vernieuwen van de website heeft het onderhoud constant onze aandacht nodig. Ook
nu zijn we nog volop bezig om de website te vernieuwen.
In 2018 hebben we meer aandacht besteed aan onze Facebookpagina door er regelmatig
stukjes of foto’s te plaatsen. We proberen om iedere maand een foto en/of artikel te
publiceren.
Naast de aandacht voor het museum via het internet proberen we ook via de reguliere media
aandacht voor het museum te krijgen door het plaatsen van diverse persberichten.
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Vrijwilligers
Het Coöperatie Museum draait geheel op vrijwilligers, die actief zijn op het gebied van
rondleidingen in het museum, verkoop in het snoepwinkeltje, de registratie en conservering
van de collectie, het beheer en onderhoud van het pand en in de redactie van De Koerier. Het
aantal vrijwilligers blijft schommelen rond de 25. Pogingen om tot uitbreiding te komen
verlopen moeizaam en leiden nog niet tot het gewenste resultaat. Vooral de bezetting van de
winkel geeft zorg, mede omdat Sita van der Most na een jarenlange staat van dienst heeft
moeten afhaken. Gelukkig zijn er steeds weer vrijwilligers bereid om extra diensten te
draaien, zodat het rooster kan worden gevuld. Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft
nodig.

Vrijwilligersuitje
Op dinsdag 16 oktober 2018 vond het jaarlijkse vrijwilligersuitje plaats. Er werd gestart in het
museum de Koffieleut, waar het accent ligt op zeer uitgebreide verzameling koffiemolens,
met koffie en gebak. Daarna werd het Stedelijk Museum in Hellevoetsluis bezocht. Vervolgens
werd de royale lunch gebruikt in het atrium
bij de museumwoning ‘Back to the Sixties’,
met daarna een inleiding over de zestiger
jaren en bezoek aan de museum-woning.
Bij het bezoek aan deze kleinschalige musea
wordt op ons verzoek ook verteld over de
organisatie,
de
financiën
en
het
vrijwilligersbeleid. Er worden ervaringen
uitgewisseld en ideeën over de inrichting
opgedaan. De dag werd afgesloten bij het
wijndomein De Vier Ambachten in
Simonshaven.

Vrijwilligersbijeenkomst
Op woensdag 28 november 2018 vond in de Westvestkerk weer een goed bezochte
vrijwilligersbijeenkomst plaats, die een wezenlijke functie vervult ter versterking van de
onderlinge relaties en het uitwisselen van ervaringen. Onder meer kwamen het
Calamiteitenplan, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), onderhoud van
gebouw en winkel, het Kids Tour Puzzelboekje, het winkel-assortiment (ook non-food) en een
pinapparaat aan de orde.
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In het voorjaar werd er een speciale bijeenkomst belegd, waar alle in en outs van winkel met
elkaar zijn doorgenomen. De ideeën voor aanpassingen in de winkel worden waar mogelijk
meegenomen bij het groot onderhoud (in 2019).

Vereniging van Vrienden
De vrienden dragen het museum een warm hart toe en steunen het museum met jaarlijkse
donaties voor onder andere het totaal van de vrijwilligerskosten. De contributie bedraagt €
15,- per jaar en wordt dikwijls aangevuld met een vrijwillige bijdrage. Daarnaast zijn er giften
van leden van CoopSupermarkten. Omdat het Cooppensioenfonds in een groter geheel is
opgegaan, wordt helaas daarvan niets meer ontvangen.
Er is een neergaande lijn in het ledenbestand, met name vanwege de vergrijzing. In 2018 zijn
de twee vrienden Corrie van IJperen en Wim Wasman, beiden voormalig zeer actieve
vrijwilligers in de winkel, ons ontvallen. Het jaar 2018 is afgesloten met een ledenbestand van
112; dit was in 2017 nog 125. Aan een wervingsactie voor nieuwe leden dient in 2019
dringend aandacht te worden besteed.
Op zaterdag 7 april 2018 vond weer in de Westvestkerk de jaarvergadering van de Vereniging
van Vrienden van het Coöperatie Museum plaats. Het is een goede gewoonte het inhoudelijk
en financieel verslag en de begroting, ondanks dat het museum een stichting is, aan de leden
de vereniging ter behandeling en besluitvorming voor te leggen. Na pauze vond in het kader
van de Regenbooglezing een inleiding plaats door Julia van Weijnen van het Jenevermuseum.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de tegenover de kerk gelegen gerestaureerde
Molen de Walvisch, waarin nu het molenmuseum is gevestigd.

Bezoekers
Het aantal bezoekers beweegt zich in een stijgende lijn met in 2016 6948, in 2017 8531 en in
2018 8987 bezoekers. Het streefgetal van 10.000 bezoekers is ook in 2018 nog niet behaald,
er is wel een duidelijke groei te zien. Het museum profiteert van het feit dat de aanlegplaats
van de fluisterboten, naast de Appelmarktbrug, middenin het museumkwartier is gesitueerd.
Zo wordt een bezoek aan het tegenover gelegen Nationaal Coöperatie Museum
vanzelfsprekender. Het museum hoopt dat de aanlegkade van Rondvaarten Schiedam ook na
2019 op deze plek blijft, gezien de positieve reacties en de groei van het museumbezoek.
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Winkel
De entree naar het museum loopt via het nostalgische
snoepwinkeltje, waar ouderwets snoepgoed wordt
verkocht, al los vanaf 5 cent zoals vroeger. In 2018 werd
weer een hogere omzet gerealiseerd. Meer museumbezoek
en de Brandersfeesten hebben daaraan bijgedragen. De
winst kwam 10% hoger uit en is een substantiële bijdrage
aan de inkomsten van het museum. Vanwege de BTWverhoging en algemene prijsstijgingen
worden de prijzen van het snoepgoed aangepast in 2019.
Ter discussie is de (on)gezondheid van snoep, o.a. in relatie met obesitas. Het assortiment zal
o.a. op suiker- en gelatinevrij worden bezien, waarbij ook non-food (spellen en speelgoed
b.v.) een rol kunnen gaan spelen.
De wensen voor het aanpassen en opknappen van de winkel kunnen hopelijk tijdens het groot
onderhoud in 2019 worden uitgevoerd.

Financiën algemeen
De exploitatierekening houdt goeddeels gelijke tred met de begroting en wordt afgesloten
(inclusief dotaties met een totaalbedrag van € 5.000,- aan voorzieningen ten behoeve van
onder andere groot onderhoud gebouw en schilderwerk) met een positief exploitatiesaldo
van € 93,38. Belangrijke afwijkingen zijn de rente (nu vrijwel nihil), vervanging van het
uithangbord en het Kids Tour Puzzelboekje. Hiermee was de ontwikkeling van een vernieuwd
spel voor een hoog bedrag definitief van de baan. Zoals gewoonlijk zijn de posten opbrengst
museumwinkel, kleine kosten/schoonmaak en vrijwilligerskosten (die geheel terugkomen met
een donatie van de Vereniging van Vrienden van het Coöperatie Museum) gespecificeerd.
De Gemeente Schiedam heeft haar subsidie ook weer in 2018 geïndexeerd gecontinueerd.
In 2018 heeft het gewenste groot onderhoud (volgens het rapport van de
Monumentenwacht) niet plaatsgevonden, omdat het offertetraject een moeizame zaak bleek.
Eind van het jaar is een definitieve opdracht verstrekt, waarmee een bedrag van € 45.000,(excl. BTW) zal zijn gemoeid. Gezien het grote bedrag worden fondsen aangeschreven en de
verwachting is dat deze fondsen circa 1/3 van het bedrag zullen willen doneren.
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Wat brengt 2019?
In 2019 zal het – al lang noodzakelijke - groot onderhoud aan dak, gevel en kozijnen
plaatsvinden. Mogelijk zijn (gedeeltes van) het museum tijdelijk dicht vanwege
werkzaamheden. De werkzaamheden vinden volgens planning plaats van half mei tot half juli
2019.
Waar mogelijk zal de wensenlijst voor een opfrisbeurt voor de winkel, tenslotte de entree van
het museum, tijdens het groot onderhoud worden ingevuld.
De Kids Tour Puzzeltocht gaat van start en er worden meer scholen verwacht in het museum
voor een interactief educatief programma.
De werving van vrijwilligers voor de winkel en het museum en het vergroten van het aantal
Vrienden zal veel aandacht krijgen in 2019.
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Nationaal Coöperatie Museum

Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag
Zaterdag

13.00 – 17.00 uur
11.00 – 17.00 uur

Contact
Nationaal Coöperatie Museum
Lange Haven 84
3111 CH Schiedam
Telefoon: 010-4270920
nationaal-coop-museum@hetnet.nl
www.cooperatie-museum.nl
https://www.facebook.com/NationaalCooperatieMuseum

