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Inleiding  

Het jaar 2020 begon positief: het groot onderhoud aan ons pand was bijna klaar 
en de herstelwerkzaamheden binnen n.a.v. het groot onderhoud zijn in het eerste 
kwartaal afgerond. De plannen voor de opknapbeurt voor de winkel waren in 
volle gang.   
 
Covid-19 zorgde voor een sluiting van het museum voor 3,5 maand. Onze winkel 
ging wel weer open op 3 juni, dankzij de inzet van onze vrijwilligers (zoals Nora op 
de voorpagina, al meer dan veertig jaar actief).  
 
Tijdens de sluiting van de musea in november kon de winkel open blijven. Maar 
vanaf half december was de deur weer dicht voor ons publiek. 
 
De opknapbeurt van de winkel was op 3 juni nog niet afgerond: in de loop van 
2020 zijn de verlengde toonbank en de kast achter de kleine toonbank in gebruik 
genomen. 
 
Covid-19 had een grote impact: het bezoekersaantal was minder dan de helft van 
2019, de ‘winst’ van onze winkel was de helft t.o.v. 2019. Toch kon eind 2020 een 
bescheiden ‘plus’ genoteerd worden: naast minder inkomsten waren ook veel 
uitgaven lager. 
 
In 2020 werden wij ook verrast met twee extra 
donaties: een gift van de Nederlandse 
Vereniging van Coöperatieve Werkgevers: na 
het opheffen van deze vereniging (waarvan 
COOP Supermarkten het laatste lid was), is het 
batig saldo (5.000 euro) aan het museum 
geschonken. Deze gift wil de Stichting inzetten 
om ons pand duurzamer te maken.  
 
 

Hans Stapel (Manager Coöperatiezaken COOP) 
overhandigt de cheque aan Liesbeth Schoel. 
 

 



 
Verder heeft COOP Supermarkten in het derde kwartaal van 2020 in Schiedam 
ons museum als goed doel bestempeld als bestemming voor de ‘statiegeldactie’. 
 
Bestuur 
 
In 2020 zijn er 12 bestuursvergaderingen geweest. Belangrijke onderwerpen 
waren: de gevolgen van Covid-19, de opknapbeurt van de winkel en de 

overdracht van de financiën. 
 
Het bestuur bestond in 2020 uit: 
Liesbeth Schoel – voorzitter (benoemd tot 2022) 
Marc Oudshoff – secretaris (2023) 
Evert Zoomer – penningmeester (tot 1 juni 2020) 
Jan Bot – conservator (2023) 
Ed van Duuren – beheer/onderhoud (2021) 
De penningmeester heeft in de eerste vijf maanden van 2020 zijn taken overge-
dragen aan het bestuur. In deze vacature is in 2020 niet voorzien. Wel heeft onze 
voorzitter aangegeven deze functie te willen vervullen. Daarmee is er een 
vacature voor de functie van voorzitter. 

Museum 

2020 was een bijzonder jaar voor het museum. Eerst gewoon open, dan helemaal 
dicht, dan open met voorzorgsmaatregelen, mondkapjes, maximaal 2 bezoekers, 
een speciale looproute, noteren van de gegevens van bezoekers en tot slot weer 
helemaal dicht. Het was ook opvallend rustig met bezoekers van buiten Schiedam, 
er waren heel weinig toeristen. Gelukkig waren er in de zomer en begin herfst wel 
redelijk wat bezoekers, die een ‘dagje Schiedam’ deden. 

Collectie 

Gelukkig heeft het museum toch wel steeds HAKA/COOP-
artikelen gekregen. Geen HAKA, maar wel leuk was het 
krijgen van een gebreide onderbroek en een paar kousen 
uit ca. 1930 voor op het droogrekje in onze huiskamer. 

 



De activiteiten van de museumploeg hebben op een laag pitje gestaan, de 
medewerkers deden het voorzichtig aan i.v.m. de kans op besmetting. Wel zijn 
inmiddels alle foto’s in onze collectie gescand. Het gevolg hiervan is dat er nu zo’n 
20 dozen klaarstaan om naar het depot in Den Haag te worden gebracht. 

Tentoonstellingen 

 

De tentoonstelling met werk van Andries ter 
Veer, decennialang werkzaam op de reclame-
afdeling van HAKA/COOP, is medio 2020 
gestopt. Een gedeelte van zijn werk krijgt een 
plaats in het museum en in de winkel, zoals 
deze ‘schoffies’ in de winkel. 

 

 

 

 

 

 

Eind september 2020 is de tentoonstelling over de 
HAKA-Jeugdbibliotheek gestart. Door alle 
coronamaatregelen is hiervoor weinig aandacht en 
publiek geweest. De tentoonstelling wordt dan ook 
verlengd tot eind 2021.  

Educatie/Kids Tour 

In 2020 is er maar 1 rondleiding geweest. Voor het schooljaar 2020/2021 waren 
er 11 inschrijvingen. Door alle coronamaatregelen worden deze waarschijnlijk 
verplaatst naar het nieuwe schooljaar. 
 
Het netwerk met Stichting Mooi Werk en andere culturele instellingen is zoveel 
mogelijk onderhouden. 



Winkel 

Onze snoepwinkel, de entree van het museum, was 
wel toe aan een opknapbeurt. Een goede 
schilderbeurt, een beter voorraadsysteem en weer 
een frisse uitstraling. Ham Schilders en de Fa. Bijl 
hebben ‘ouderwets’ vakwerk geleverd. Op 3 juni kon 
de winkel weer de deur openen. 
 
De omzet was in 2020 de helft minder dan in 2019 
door de sluiting in het voorjaar. Er waren weinig 
toeristen, hoewel het aantal dagjesmensen in de 
zomer meeviel. Ook werden alle evenementen 
geschrapt of in beperkte vorm gehouden, zoals het 
Museumweekend, Open Monumentendagen en 
de Brandersfeesten. 
 
Er waren acties rond Halloween, het Schiedams speculaasvarken, Sint-Nicolaas, 
Kerst en het vrijwilligersgeschenk van de Gemeente, met wisselend succes. De 
samenwerking met het Centrummanagement is intensiever geworden. 
 

Beheer en onderhoud 

Begin 2020 is het groot onderhoud aan ons pand afgerond, buiten en ook binnen: 
op alle etages waren herstelwerkzaamheden nodig. 

In het voorjaar van 2020 is de winkel opgeknapt. Dit kon grotendeels tijdens de 
eerste ‘lockdown’. Het schilderwerk in oorspronkelijke kleuren is prima verzorgd 
door de schilders van Ham, met advies van Rien Ham. Tinus Bijl heeft een ‘extra’ 
stuk toonbank gemaakt en de kast achter de kleine toonbank vakkundig 
aangepakt, en tegen alleen materiaalkosten. Dank aan beide pensionado’s! Met 
beide Schiedamse bedrijven had het museum overigens al goede ervaringen 
tijdens het groot onderhoud in 2019/2020. 

Voor 2021 staat weer een grote klus te wachten: onder de vloer van het toilet en 
de keuken is een grote lekkage geconstateerd. 

 

De ‘vernieuwde’ kast achter de kleine toonbank. 



De Koerier 

De Koerier is het museumblad voor de leden van de Vereniging van Vrienden van 
het Museum en andere belangstellenden. In 2020 is De Koerier tweemaal 
verschenen, in maart en december. Enkele onderwerpen die aan bod zijn 
gekomen waren: de afronding van het groot onderhoud van ons pand met een 
fotoreportage, kunst in het museum, aandacht voor de tentoonstelling over de 
HAKA-Jeugdbibliotheek, foto’s uit ons fotoarchief, een artikel over Co-op ‘82 en 
Coöperatief ondernemen. Ook is er aandacht besteed aan de gift, die wij 
ontvingen van de Nederlandse Vereniging van Coöperatieve Werkgevers. 

PR 

De website wordt regelmatig onderhouden. Na het verschijnen van de Koerier 
staat deze er zo snel mogelijk op. We proberen met enige regelmaat om op onze 
Facebookpagina stukjes of foto’s te plaatsen.  

Eind 2019 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe folder voor het 
museum. Deze was eind 2020 gereed. De folder is door COOP Supermarkten 
gedrukt. 

Naast de aandacht voor het museum via internet proberen we ook via de 
reguliere pers aandacht voor het museum te vragen door het plaatsen van 
persberichten. 

Vrijwilligers 

In 2020 zijn 5 vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. Roos Hartman is 
helaas overleden aan het coronavirus. Evert en Tineke Zoomer hebben hun 
jarenlange inzet voor het museum en de winkel stopgezet. Ank Been, al jaren 
onze ‘winkelmanager’, moest haar taken overdragen. Voor Lenie de Kiefte werd 
het te zwaar om in de winkel te staan. 
 
We hebben twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers mogen verwelkomen. Mede 
door hun inzet kon het museum en de winkel tot de tweede lockdown open 
blijven. Het aantal vrijwilligers eind 2020 is 25. 

 

 



Vrijwilligersuitje / Vrijwilligersbijeenkomst 

Door alle coronamaatregelen waren het jaarlijkse uitje en de bijeenkomst voor de 
vrijwilligers niet mogelijk in 2020. Alle vrijwilligers hebben een cadeaubon 
ontvangen. 

Vereniging van Vrienden 

Onze Vrienden dragen het museum een warm hart toe en steunen het museum 
met  hun donaties en giften. De contributie bedraagt 15 euro. Door de Vereniging 
worden ondermeer vrijwilligerskosten van het museum gedekt, een substantiële 
bijdrage in de exploitatie. 
 

 
De Jaarvergadering 
(normaal in april) werd 
verplaatst naar oktober. 
Met een kleine opkomst 
en helaas zonder 
Regenbooglezing. 
 
 
 
 
 

Het ledenbestand volgt al jaren een neergaande trend. Eind 2020 waren er 92 
betalende leden (2019 102, 2018 112, 2017 125). 

Bezoekers 

Het aantal bezoekers bewoog zich tot en met 2019 in een stijgende lijn: 
2016:  6.948 
2017:  8.531 
2018:  8.987 
2019:  9.274 bezoekers. 
 
In 2020 waren er 4.205 bezoekers, een forse daling door de sluitingen en minder 
toeristen, dagjesmensen en evenementen.  
 



Financiën 
 
Ondanks alles kan ons museum een kleine plus in de boeken noteren: de 
winkelomzet was dan wel lager, maar ook de reguliere uitgaven zijn fors minder 
geweest. En de bijdrage van de klanten van de 2 COOP Supermarkten in Schiedam  
tijdens de statiegeldactie hadden wij niet verwacht. 

Wat brengt 2021?  

Door de maatregelen van de overheid is het museum in elk geval tot eind maart 
gesloten. 

Eind 2020 bleek dat we ‘onder de grond’ een groot probleem hebben met de 
riolering van toilet en keuken. Een forse ingreep is noodzakelijk gebleken (en 
inmiddels uitgevoerd). 

Om ons pand weer te laten schitteren, worden in 2021 de grote zonneschermen 
aan de Lange Haven en Appelmarkt vervangen. 

 
Het nieuwe zonnescherm aan de Lange Haven. 

Ook worden op de eerste etage (Lange Haven) voor de ramen fotoprints geplaatst 
om meer aandacht voor het museum te genereren. 

 

Bestuur Stichting Nationaal CoÖperatie Museum, maart 2021  



 

 

Nationaal Coöperatie Museum 

 

Openingstijden  
Woensdag t/m vrijdag 13.00 – 17.00 uur 
Zaterdag 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 
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