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Nieuwe naam, nieuwe huisstijl, nieuw Gasthuis

De verbouwing van de begane grond is begin 2015 afgerond met een 
feestelijke opening van het Gasthuis op zaterdag 21 maart door Peter 
van Barneveld, voorzitter van de Raad van Bestuur van het – toen nog 
toekomstige – Spaarne Gasthuis. Het Spaarne Gasthuis kent zijn oor-
sprong in het pand waar het museum nu al 25 jaar de geschiedenis van 
de stad laat zien. De openingshandeling van Van Barneveld bestond uit 
het onthullen van de nieuwe naam: Museum Haarlem en de daarbij  
behorende huisstijl ontwikkeld door Ingeborg Claessens en Erik Zwiers. 
Omdat het museum meer laat zien dan alleen de geschiedenis van de 
stad is ervoor gekozen het woord ‘historisch’ uit de naam weg te halen.

Met het Gasthuis heeft het museum er een café, winkel en expositieruim-
te bij. Het café is een ontmoetingsplek voor Haarlemmers en bezoekers 
aan de stad. In de winkel worden boeken, artikelen en kunstwerken 
verkocht die door lokale kunstenaars of producenten gemaakt zijn. En 
de achterste ruimte van het Gasthuis is ingericht als expositieruimte 
voor Haarlemse kunstenaars en verzamelaars. De gehele ruimte is ook 
beschikbaar voor recepties en diners voor bedrijven en particulieren die 
wel eens in een andere omgeving iets willen vieren. Deze verhuur past 
prima bij de wens en de noodzaak om via zoveel mogelijk wegen extra 
omzet te genereren. 

Het museum heeft dit jaar te lijden gehad door de steigers die ruim een 
half jaar het museum onzichtbaar maakten voor de groeiende stroom be-
zoekers aan de stad. Hierdoor hebben we de stijgende lijn van het aantal 
bezoekers aan het museum van de afgelopen jaren niet vast kunnen hou-
den, maar gelukkig geeft het eerste kwartaal van 2016 goede moed voor 
de rest van dit jaar. 

Ondanks alle bezuinigingen op het culturele vlak zijn we de gemeente 
zeer erkentelijk dat zij toch ruimte heeft gevonden om het museum voor 
de jaren 2015 en 2016 financieel te steunen. Het zag er na het wegvallen 
van de exploitatiesteun in 2013-2014 voor het museum zeer somber uit. 
De erkenning van de gemeente dat het museum belangrijk is voor de 
stad én de toezegging om naar een structurele oplossing te zoeken voor 
het jaarlijkse tekort is ook door alle vrijwilligers en het bestuur dank-
baar en met grote opluchting ontvangen.

Waren Pina Cardia en ik in 2014 genomineerd voor de Haarlemse cul-
tuurprijs De Olifant 2014, in 2015 heeft onze 120 vrijwilligers de Vrijwil-
ligersgroepsprijs van de stad Haarlem gewonnen. Een mooie beloning 
voor hun – vaak jarenlange – trouwe inzet en enthousiasme.

Nu de entree en de overige ruimtes van de begane grond zijn gereno-
veerd, staat voor het komend jaar de hernieuwde inrichting van de 
eerste verdieping op de agenda. Hier komt een totaal nieuwe, moderne 
vaste opstelling over de geschiedenis van Haarlem. Pas als deze plannen 
zijn gerealiseerd, zal het museum klaar zijn voor een veelbelovende toe-
komst.
 
Laura van der Wijden
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Programma 2015

MuseuM Van De staD
Museum Haarlem wil meer zijn dan een gebouw met objecten en schil-
derijen. Het wil het verhaal van de stad vertellen, van de bewoners, de 
ondernemers, de gebouwen en de omgeving. Dit verhaal wordt geïllus-
treerd met bijzondere en met gewone objecten uit het verleden en het 
heden om hiermee de geschiedenis tot leven te brengen. Steden veran-
deren continu, net als hun bewoners en gebruikers. Haarlem is hierop 
geen uitzondering. Het museum wil daarom het hart van de stad zijn, de 
spiegel van deze ontwikkelingen.

Daarnaast zoekt het museum steeds nieuwe vormen om bewoners bij de 
stad en haar geschiedenis te betrekken en een platform te bieden voor 
ontmoetingen. De meeste tentoonstelling worden dan ook samengesteld 
met objecten en verhalen van de bewoners en gaan vergezeld van meer-
dere activiteiten.

Het museum ontwikkelt drie soorten tentoonstellingen: 
 1. wisseltentoonstelling met thema’s uit de geschiedenis   
  van de stad; 
 2.  in samenwerking met de Stichting Kees Verwey 
  tentoonstellingen over het werk van de schilder Verwey;
 3.  en Gasthuis-exposities: korte, vaak actuele exposities met of 
  op verzoek van Haarlemmers.

 
WisseltentOOnstellingen
Haarlem Vinyl Stad t/m 8 maart
Haarlem was halverwege de vorige eeuw het centrum van de Nederland-
se platenindustrie. De grootste vinylperserij van Europa én de beste 
platenzaak van Nederland zijn op dit moment in Haarlem te vinden. Niet 
voor niets staat de stad bekend als dé vinylstad van Nederland. In de 
tentoonstelling Haarlem Vinyl Stad, waren de verhalen van de platen-
maatschappijen, persers, winkels en muzikanten samengebracht, te 
midden van oude platenspelers, uniek vinyl en bijzondere objecten van 
Haarlemse artiesten. 

Lezingen Kick Klimbie (oud- 
directeur EMI Bovema) en dr. Harry 
Knipschild (Artone, Negram, Iramac, 
Polydor) gaven in totaal  vijf lezin-
gen over de verschillende periodes 
uit de geschiedenis van de pop-
muziek. Aan de hand van film en  
muziek vertelden ze over de carriè-
res van artiesten, hun opkomst en 
soms ook het einde van het succes. 
De rol van Haarlemse bedrijven en 
artiesten speelden een prominente 
rol.

Stadswandelingen Samen met een 
gids van het Gilde Haarlem werd de 
tentoonstelling bezocht en bekeken 
de wandelaars plekken in de stad die 
een relatie met de muziekindustrie 
hebben (gehad).
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‘Ik kwam speciaal  
voor de tentoonstel
ling Haarlem Water

proof. Leuk thema en  
goed opgebouwde 

tentoonstelling. 
Interessante feiten.’



Haarlem Waterproof 28 maart t/m 1 november
De tentoonstelling liet aan de hand van historische prenten, schilderij-
en, foto’s en objecten zien hoe de inwoners van Haarlem en Zuid-Ken-
nemerland met water leefden. De Haarlemse bierindustrie – afhankelijk 
van schoon water – de textielindustrie – de grootste vervuiler van het 
water en de dagelijkse hygiëne van de bewoners stonden centraal. 
 
Stadswandelingen op 27 mei en 22 juli
 
Overige activiteiten:
Rondvaarten over de grachten en het Spaarne naar de sluizen van Spaarn-
dam. In totaal konden de bezoekers vier keer met de boot mee.
Mini-Waterlab voor kinderen van 3 tot 7 jaar en hun ouders. Aan de hand 
van de thema’s uit de tentoonstelling ontdekten de kinderen spelenderwijs 
verschillende facetten van water, zoals drinkwater, hygiëne en waterpret. 

Samenwerking met Haarlemse bedrijven:
Kortingsactie en fotowedstrijd in samenwerking met restaurant STAAL. Op 
vertoon van het entreebewijs konden bezoekers een waterproef-salade en 
-dagsoep met korting bij STAAL eten. Daarnaast was er een fotowedstrijd 
waarbij het Haarlemse water centraal stond. De prijswinnende foto’s hebben 

een maand in het museum gehangen.

De Zomer van Haarlem waren arrangementen 
die het museum samen met de Haarlemse 
middenstand heeft samengesteld om de be-
zoekers aan het museum naar de mooiste 

plekjes van Haarlem te brengen, die 
een bijzondere geschiedenis met het 
water hebben:

-  een wandeling naar het Scheep- 
  makerskwartier voor een rondlei - 
  ding door molen De Adriaan en  
  een drankje bij restaurant 
  Zuidam;
-  een stadswandeling langs hofjes  
  en door steegjes naar de Jopen- 
  kerk;
- een vaartocht met de Waterkoets  
 naar Spaarndam voor een be zoek  
 aan de oudste nog werkende sluis  
 van Europa en het Gemeenlands- 
 huis van Rijnland; 

- een fietstocht door Bloemendaal  
 en Aerdenhout naar de waterlei - 
 dingduinen. 

Zo Ging Haarlem Gekleed  
14 november t/m 24 april 2016
In deze tentoonstelling vertelden 
kleding, accessoires en foto’s de 
geschiedenis van hoe Haarlem-
mers gekleed gingen van begin 
1900 tot nu. De kleding en acces-
soires die getoond werden, waren 
grotendeels door Haarlemmers 
gedragen en ingebracht. Ook kre-
gen typische Haarlemse bedrijven 
als kostuummaker Van der Steur, 
kousenfabriek Hin, overhemden-
fabriek Kerko, Magazijn de Zon en 
de Heemsteedse handschoenenfa-
briek Laimböck een plek op deze 
tentoonstelling. 
 
Op de catwalk in het Kinder-
Kabinet In het KinderKabinet 

konden kinderen zelf hun kleding 
ontwerpen, zichzelf verkleden en 
een echte modeshow op de catwalk 
lopen. Ook leerden ze alles over 
spreekwoorden die met kleren te 
maken hebben. Met veel grappige 
kijk- en doe-opdrachten. 
 
Modeshows op 18 oktober Tijdens 
de Maand van de Geschiedenis orga-
niseerde het Historisch Nieuwsblad 
in de Philharmonie een Geschiede-
nis Festival. Onderdeel waren de 
twee door het museum, in samen-
werking met Joke van Dijk (Coutura-
ge), georganiseerde modeshows van 
originele kleding met bijbehorende 
accessoires uit de periode 1900 – 
1965.
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‘De watertentoonstelling was erg mooi,  
boeiend en informatief.  

Heel bijzonder, veel dank hiervoor.’
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VeRWey-tentOOnstellingen
Typisch Verwey t/m 6 april
Typisch Verwey was gebaseerd op interviews die Dirk van Ginkel heeft 
gevoerd met geportretteerden en kopers van het werk van Verwey.  
De tentoonstelling was samengesteld door Hans Gobes, afscheidnemend 
bestuurslid van de Stichting Kees Verwey en ingericht door gastconser-
vator Maarten Berteux. De verhalen zijn gebundeld en uitgegeven in het 
boek Typisch Verwey dat bij de tentoonstelling te koop was.

Stadswandelingen In totaal is de Gilde-gids vijf keer op stap geweest met 
bezoekers aan de tentoonstelling. 

Fruity Marmalade 18 april t/m 30 augustus
Voor deze vierde Verwey-tentoonstelling heeft de Haarlemse kunstenaar 
Luuk Wilmering stillevens van Verwey tegenover zijn eigen stillevens 
met fruit geplaatst. Een ‘fruity marmalade’ waarin hij de stillevens van 
Verwey in een nieuw licht zette en tegelijk de vraag opwierp: wat is een 
stilleven eigenlijk?

Stadswandelingen iedere eerste vrijdag van de maand naar het atelier 
van Kees Verwey en bijzondere plaatsen in de stad waar Verwey een relatie 
mee had. 

Lezing Luuk Wilmering gaf een 
nadere toelichting op de totstand-
koming van de tentoonstelling.

Samenwerking met Haarlem-
se middenstand Na een bezoek 
aan Fruity Marmalade kon met een 
kortingsvoucher voor twee personen 
heerlijk worden nagetafeld in het 
15e-eeuwse Hofje zonder Zorgen met 
een huisgemaakte High Tea.

Kees Verwey Onder Ons 5 september t/m 17 januari 2016
Voor deze vijfde en voorlopig laatste Verwey-expositie is het museum op 
zoek gegaan naar werken die uit de openbaarheid zijn verdwenen. Meer 
dan dertig bezitters reageerden op een oproep in het Haarlems Dagblad. 
Deze schilderijen vormden, samen met de verhalen die bij de werken 
horen, een mozaïektentoonstelling met als thema ‘Onder ons’. 

Stadswandelingen op 18 oktober en 22 november.
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‘Wij zijn echt museum
bezoekers. Dit is een heel leuk 
museum. Met prachtig schilder

werk van Kees Verwey,  
alles heel interessant.’
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gastHuis-eXPOsities
In het Gasthuis – de ontvangstruimte van het museum – is naast ruimte 
voor het café en de winkel ook een deel gereserveerd voor Gasthuis-ex-
posities. Dit zijn kleine, actuele tentoonstellingen die een relatie hebben 
met een activiteit in de stad, bestaan uit een privéverzameling van een 
inwoner, of het werk van Haarlemse kunstenaars tonen. Nog voor de offi-
ciële opening op 25 maart was de eerste Gasthuis-expositie al een feit.

6 x 40 6 februari - 15 februari
Zes kunstenaars van het Kunste-
naarscollectief Wildebeest (Judith 
Albers, Angeline Donk, Saskia 
Sipkema, Jolanda Spanjaard, Frans 
Strunk en Wendy Tjalma) hadden 

ieder 40 kleine schilderdoekjes en 
de volledige creatieve vrijheid ter 
beschikking. Het resultaat was ver-
rassend en veelzijdig, en bestond 
uit een combinatie van film, foto-
grafie, schilder- en sieraadkunst.

Haarlem in het licht 20 maart - 23 april
Deze expositie bestond uit foto’s die waren ingezonden door amateur-
fotografen voor de fotowedstrijd Haarlem in het licht. Het was een  
samenwerkingsproject van Stichting Haarlem Lichtstad, Het Gilde en 
Museum Haarlem. De wedstrijd is gewonnen door Rob Buijnen met zijn 
foto van De Adriaan.

Wandelingen en fotowedstrijd Tot 
31 januari 2015 konden de fotogra-
fen deelnemen aan georganiseerde 
avondwandelingen óf zelf op pad 
gaan om in het oude centrum van 
Haarlem kenmerkende lichtobjecten 
te fotograferen. 

Het oorlogsdagboek van Lizzy  
Krelage 24 april - 31 mei
Een expositie naar aanleiding van 
het boek Lizzy, 126 dagen tulpen-
taart en appelschilletjes thee van 
Peter Hammann. Het boek is geba-
seerd op het oorlogsdagboek van 
Lizzy Krelage – de vrouw van de 
Haarlemse bloembollenteler Ernst 
Krelage – en beschrijft de laatste 

vijf maanden van de Tweede  
Wereldoorlog. In de tentoonstel-
ling waren haar originele dagboek 
uit 1945 te zien, naast de tekenin-
gen die Eric Coolen voor het boek 
maakte. 

Lezing van de auteur Peter  
Hammann. 

‘Wat fantastisch hoe
veel verschillende 

kunst er met kleine 
doekjes te maken is.’



Ha(a)rlem Mafia City 6 juni - 30 augustus
Een unieke tentoonstelling van Amerikaanse maffiaparafernalia uit de 
collectie van Marnix Brendel. Deze bijzondere Haarlemse verzameling 
behoort tot een van de grootste particuliere maffiaverzamelingen ter 
wereld. 

Rondleiding Op vertoon van hun 
eigen kind kregen alle vaders op 
zondag 21 juni (vaderdag) gratis toe-
gang en een rondleiding van Marnix 
over de tentoonstelling.

Alberdingk Thijm in de  
schijnwerpers  
6 september – 25 oktober
Een expositie naar aanleiding 
van het 125-jarig jubileum van de 
Haarlemse toneelvereniging Alber-
dingk Thijm, één van de oudste in 
het land. 

Weerzien – Insight 31 oktober 2015 
– 3 januari 2016
De Haarlemse grafisch ontwerper 
en kunstenaar Debbie Saul had 
aan Nepalese staarpatiënten ge-
vraagd om na hun operatie foto’s 
te maken. Deze waren in het mu-
seum te zien en zijn ook verwerkt 
in het boek Weerzien/Insight, met 
tekstuele bijdragen van bekende 
Haarlemmers. De opbrengst van 
het boek ging naar de oogklinieken 
in Nepal. 

OVeRige actiViteiten
Naast de aan de tentoonstellingen gerelateerde activiteiten zijn ook  
de volgende projecten georganiseerd:
 
educatie / kinderen
‘Wie wat bewaart, heeft wat’ en ‘Stappen in de Stad’ zijn twee samen-
werkingsprojecten van de Haarlemse erfgoedinstellingen. Het eerste 
is een schoolbreed project voor de basisschool en het tweede voor de 
groepen 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet 
onderwijs. In totaal hebben ruim 500 kinderen aan deze projecten mee-
gedaan.  
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Erg leuk en leerzaam. 
Ook leuk met  

kinderen: De Arend  
en het weeshuis,  

verrassend!!’
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Voor kinderen vanaf 6 jaar zijn bij de balie gratis Kijk-je-wijzers beschik-
baar met vragen en opdrachten die kinderen de mogelijkheid bieden op 
hun eigen manier naar de tentoonstellingen te kijken en ervan te leren. 
In totaal hebben ruim 500 kinderen aan deze projecten meegedaan.

In de weeshuiskamer kunnen kinderen zich verkleden als weeskind, 
in het bedje liggen en met het zintuigenkastje ervaren hoe het was om 
vroeger in een weeshuis te wonen.

In de workshop Gevelstenen op 15 en 22 oktober 2015 leerden kinde-
ren alles over gevelstenen en hun functie. Na de introductie hebben de 
kinderen hun eigen gevelsteen gemaakt. De workshop is samen met de 
Historische Vereniging Haerlem en een Haarlemse kunstenaar georgani-
seerd.

Ter gelegenheid van de 770e verjaardag van Haarlem op 23 november 
2015 organiseerde het museum op zondagmiddag 22 november de 
workshop Vlaggen en wapens speciaal voor kinderen van 8 tot 11 jaar. 

Op 22 december was het kerst in het Weeshuis. Kinderen luisterden naar 
kerstverhalen en knutselden kerstversieringen in het KinderKabinet. In 
totaal ontving het museum die dag 60 kinderen. Een radioreporter van 
RTV Noord Holland interviewde de aanwezige weeshuismoeder en  
-vader (beide gespeeld door vrijwilligers van het museum) voor hun  
radioprogramma.

activiteiten voor volwassenen
In de Nationale Museumweek in april werden de bezoe-
kers gratis rondgeleid over de tentoonstelling Haarlem 
Waterproof.

Tijdens Haarlem Cultuur Festival op 12 en 13 september 
gaf de toneelvereniging Alberdingk Thijm een viertal 
korte voorstellingen. Daarnaast waren er optredens van 
de koren MiXXt, Zij van Boven, Waltzing Matildas,  
Barbers & Bishops en het Antoniuskoor.
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In de Week van de Geschiedenis gaf Jaap Hulscher, adjunct-directeur 
van Stadsherstel Amsterdam,op zondag 11 oktober de lezing ‘Waarom 
Stadsherstel Amsterdam ook Haarlem herstelt’. De lezing werd in samen-
werking met de Historische Vereniging Haerlem gegeven.

Speciaal voor volwassenen is de speurtocht A Night at the Museum ont-
wikkeld. Een dorpsomroeper nam in november 26 deelnemers mee door 
het museum en gaf, tegen betaling van twee dukaten, tips om de speur-
tocht tot een goed einde te brengen. Mobieltjes werden bij de dorpsom-
roeper ingeleverd.

Op Wereld Gehandicapten Dag op 3 december kregen alle gehandicapten 
gratis toegang tot het museum. Een van de vrijwilligers, gekleed als een 
dame uit 1906, bleef prachtig in haar rol terwijl ze de bezoeker over de 
tentoonstelling Zo ging Haarlem gekleed meenam.
 
Op 1 en 29 november en 13 december herleefden oude tijden met  
Kick & Co/Cool Jazz in het museumcafé.

‘Sehr liebevoll  
eingerichtet,  
macht Spass.’ 

‘Wat een ontzettend 
leuk museum,  

op zeer originele wijze  
ingericht! Tentoonstel

ling kleding sprong 
eruit en ook de film 

met trein en vliegtuig 
heel bijzonder.’
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saMenWeRkingsVeRbanDen
Het museum werkt op tal van gebieden samen met de gemeente Haar-
lem, haar bewoners, haar ondernemers, bezoekers en de culturele instel-
lingen in de stad en daarbuiten.

De bewoners en ondernemers van de stad hebben vaak een grote in-
breng bij het samenstellen en inrichten van onze tentoonstellingen.  
Het zijn met name hun verhalen en objecten die het recente verleden in 
het Verhaal van Haarlem vertellen. Veel activiteiten die bij de tentoon-
stellingen worden georganiseerd gaan in samenwerking met de Haar-
lemse middenstand, zoals bij de Zomer van Haarlem (zie pag. 5). Het 
Gilde Haarlem organiseert de vele stadswandelingen die standaard bij 
de exposities worden georganiseerd.

Er is een goede samenwerking met de overige musea in en buiten de 
stad en het Noord-Hollands Archief voor de vele bruiklenen die bij elke 
nieuwe tentoonstelling weer nodig zijn.
Voor de educatieve projecten ‘Wie wat bewaart, heeft wat!’ en ‘Stappen in 
de Stad’ wordt samengewerkt met het Frans Hals Museum, Teylers Muse-
um, Archeologisch Museum Haarlem, Vereniging Haerlem, St.-Bavokerk, 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Noord-Hollands Archief en Het Dolhuys.

Nationaal werkt het museum samen met andere stadsmusea om elkaar 
te versterken door ervaringen te delen, collecties op elkaar af te stem-
men en samen activiteiten te organiseren om bewoners zoveel mogelijk 
bij de stad te betrekken en hierdoor nog relevanter te zijn voor de stad.
Ook is het museum lid van de Museumfederatie Noord-Holland. Hierbij 
zijn 58 grotere en kleinere musea aangesloten met als hoofddoel het 
toerisme in de provincie te bevorderen en te spreiden.
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‘Geen grote Haarlem tour, zonder het Haarlem museum. Erg leuk.’

‘Een mooi breed  
aanbod! Heel leuke, 

verrassende film/zaal! 
En de modetentoon

stelling heeft zelf  
mij als man rustig 

gehouden naast mijn 
vrouw!  

Het was de moeite 
waard!’
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‘Leuke tentoonstel
ling Waterproof. 
Zeer interessant. 
Ook leuk om de 

geschiedenis van 
Haarlem een beetje 

te kennen.’



Feiten en cijFeRs
Het museum is als enige in de stad 7 dagen per week geopend, wat met 
name op de maandag tot veel buitenlandse bezoekers leidt. In 2015 
bezochten 15.600 personen het museum, onder wie 1.806 jonger dan 
19 jaar. Daarvan gebruikten 9.533 een museumkaart. In schoolverband 
ontving het museum 650 kinderen en jongeren.
Van de museumkaarthouders kwam bijna 63% kwam uit Noord-Holland, 
30% uit Haarlem en 13% uit de rest van Zuid-Kennemerland. Het aantal 
bezoekers aan de website was 120.929, dat is per dag 331 bezoekers. 
En het museum heeft ruim 800 volgers op Twitter en Facebook.
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Drs. Bruno Giebels Voorzitter
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Mw. drs. Nicolette van Haga-Veen Secretaris
Drs. Chrisbert van Kooten Penningmeester
Mw. drs. Albertine Zoetmulder-Sanders PR en Communicatie
Mw. Nancy Kolff-Rodriquez Fondsenwerving

Directie
Mw. dr. Laura van der Wijden Directeur
Mw. Pina Cardia  Museale zaken

Ereleden
Mw. Ria Meinderts
Dr. Ben de Vet
Mw. Let Vogelzang
Henk Wieringa

 
VRijWilligeRs
Museum Haarlem kan niet bestaan zonder de ondersteuning van vrijwilligers. Zij ontvangen de bezoekers, 
verzorgen rondleidingen en de begeleiding van (school)groepen. Zij helpen bij de samenstelling, inrichting en 
bouw van de tentoonstellingen. Zij ontwikkelen activiteiten en lesmaterialen. Zij verzorgen het depot, onder-
houden de collectie en de bibliotheek. Zij zorgen voor de documentatie, voor de website, de nieuwsbrief, 
sociale media en overige publiciteit. Zij zorgen voor het schoonhouden en helpen bij de administratie. Zij run-
nen de winkel en verzorgen de catering. Al deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het museum. 
In 2015 zijn de ruim 120 vrijwilligers werkzaam geweest in één of meer van onderstaande werkgroepen.

Werkgroepen

collectie
Documentatie 
Bibliotheek  
Selectie Museale Objecten  
Depot

Presentatie
Tentoonstellingen  
Activiteiten en Educatie  
Rondleidingen  
Begeleiding stagiaires  
Publicaties  
Winkel  
Verspreiding flyers en posters  
Catering

Zakelijk
Marketing  
Sponsoring  
Techniek
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Vrijwilligersgroepsprijs
Op zaterdag 21 november ontvingen de vrijwilligers van het museum 
In de Gravenzaal van het stadhuis de groepsprijs voor vrijwilligers uit-
gereikt. Zij zijn nu Haarlemse Held! De prijs bestond, naast de eeuwige 
roem, uit een beeldje en een bezoek aan de musical Pumps en Penalties 
in de Stadsschouwburg op donderdag 25 februari 2016.

Van Het bestuuR
Het bestuur kwam in 2015 twaalf keer voor een vergadering bijeen.  
In 2015 is het bestuur van samenstelling veranderd. Nicolette van Haga 
verving in januari oud-secretaris Joost van Aalst. Frits van Valkenburg 
droeg in dezelfde periode het penningmeesterschap over aan Chrisbert 
van Kooten. En in november trad Nancy Kolff toe in de functie van fond-
senwerver.  
 
Begin van het jaar werd de naamswijziging en de nieuwe huisstijl goed-
gekeurd. Daarnaast heeft het bestuur besloten om een deel van de eigen  
collectie in langdurig bruikleen te geven aan het Noord-Hollands  
Archief. Het betreffen documenten, etsen en tekeningen die in het  
archief beter geconserveerd kunnen worden en vanwege de publieke 
functie van het archief ook beter voor onderzoek beschikbaar zijn. De 
overdracht zal in 2016 plaatsvinden.
 
In 2015 stond de financiële situatie regelmatig op de agenda van het be-
stuur. De gemeente Haarlem heeft ruimte gevonden om het museum met 
een bijdrage te steunen, maar niet voor het volle – benodigde – bedrag. 
De uitbreiding van de vriendenclub met de Club van 100 (vrienden die 
het museum voor één of meer jaren met € 500 steunen), was nodig om 
het bedrag aan te vullen. De eerste aanmeldingen en donaties stemmen 
hoopvol.

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat de direc-
teur en manager museale zaken samen met alle vrijwilligers opnieuw in 
2015 hebben verricht. Zonder hun inzet en enthousiasme zou Museum 
Haarlem geen bestaansrecht hebben!
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Financiën 2015

Financieel jaaroverzicht
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subsiDiegeVeRs, sPOnsORs 
Gemeente Haarlem, Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente Haarlem, JC Ruigrok Stichting,  
Rabobank Haarlem e.o., Hofjes Codde &  Van Beresteyn, St. Jacobs Godshuis, Burgerweeshuis,  
Mij. tot Nut van ‘t Algemeen, Gemeente Heemstede en bevriende relaties. 

cOMité Van aanbeVeling
De heer J. Remkes (commissaris van de Koning Noord-Holland)
De heer Mr. B. Schneiders (burgemeester Haarlem)
De heer Dr. Mr. F.W. Lantink (voorzitter Vereniging Haerlem)
Mevrouw Drs. M. Scharloo (directeur Teylers Museum)
Mevrouw Drs. A. van Zalinge (directeur Archeologisch Museum)
De heer Drs. L. Zoodsma (directeur NH Archief)
De heer R.H. Bloemers (bestuurslid Industriekring Haarlem)
Mevrouw E. Brasser (directeur Haarlem Marketing)
Mevrouw I. Vermeulen-Haanappel (voorzitter Stichting Haarlemse Hofjes) 

2015
baten

Subsidies 114.074

Entreegelden 42.057

Winkelverkoop 23.744

Museumcafé  3.255

Fondsen / Vrienden 59.715

Overige baten 10.025

totaal 252.870

lasten

Personeelskosten 67.500

Kosten vrijwilligers 3.840

Huisvestingskosten 90.063

Tentoonstellingen 40.767

Kantoorkosten 21.152

Algemene kosten 732

Stadsmuseum 10.817

totaal 234.871

Resultaat 17.999


