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VOORWOORD
2019 was weer een bewogen jaar voor de Stichting Delta Cultureel. Aan het einde van de beleidsperiode 2014 tm 2018 komen we tot de conclusie dat Museum Veere de afgelopen jaren
vele doelstellingen heeft gerealiseerd, een stuk professioneler is geworden, mooie tentoonstellingen heeft georganiseerd en misschien wel het belangrijkst, SDC heeft bewezen enkele jaren
zonder verliezen af te sluiten. We kunnen onze eigen broek ophouden. Het resultaat is echter
wel minimaal of beter gezegd: ‘break even’.
De grote uitdaging is om deze positieve ontwikkeling vast te houden en om hier ook bestuurlijk
en organisatorisch invulling aan te kunnen geven. Zowel de interne organisatie en de bestuur
bezetting is klein en kwetsbaar gebleken. Reden om in 2019 hier versterking voor te vinden.
Samen met de vrijwilligers van Museum Veere en de Vrienden van Museum Veere zijn we in
2019 in brainstorm bijeenkomsten en een gezamenlijke SWOT analyse (in 2020) met reeks mogelijke versterkingen gekomen. Het bestuur heeft hier verdere invulling aan gegeven en dit
heeft geleid tot een forse versteviging van de ‘inhoud’ bij Museum Veere.
Er zijn samenwerkingen opgezet met bijvoorbeeld het Zeeuws Museum, Erfgoed Zeeland en
ook de samenwerking met het Zeeuws Archief is veel intensiever geworden. Ook zijn er 2 gastdirecteuren aangesteld, die in elkaars opvolging, mede invulling gaan geven aan de missie en
beleid voor de periode 2020 tm 2025. De vakkennis en het netwerk die deze 2 dames met zich
mee brengen worden ook gebruikt om de werkgroepen ‘expositie’ en ‘colleciebeheer’ een
nieuwe impuls te geven.
Het project ‘virtuele tijdreis / Veere in 3D’ heeft in 2019 vertraging opgelopen. Het is een zeer
arbeidsintensief project gebleken om een werkelijke, waarheidsgetrouwe, 3D weergave te maken van Veere in de diverse tijdperioden in de geschiedenis. De verwachting is dat in september
2020 de 3D versie en de touch screen animatie gereed zijn voor presentatie aan het publiek.
Het bestuur van Stichting Delta Cultureel dankt iedereen die in 2019 een bijdrage heeft verleend aan het Museum Veere. Vrijwilligers, vrienden, personeel, sponsors, donateurs, collega
musea, alle organisaties waar mee samen gewerkt is, en natuurlijk ook Gemeente Veere.
Speciale dank aan de St. Vrienden van Museum Veere, voor de financiële bijdrage aan een
nieuw kassa systeem en de schilderijen die we hebben kunnen toevoegen de vaste collectie.

P.A. Barendregt
Penningmeester & Interim Voorzitter St. Delta Cultureel (2019)
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STICHTING DELTA CULTUREEL

Stichting Delta Cultureel (www.deltacultureel.nl) is opgericht op 3 februari 1975, ingeschreven
bij Kamer van Koophandel onder nummer 41113050 en in bezit van de ANBI status. De stichting
beheerde in 2015 ‘Museum Veere’, bestaande uit de locaties Schotse Huizen, gevestigd aan de
Kaai, en het oude Stadhuis van Veere, gevestigd aan de Markt. Het museum is aangesloten bij de
Nederlandse Museumvereniging en bij de Vereniging van Zeeuwse Musea (VZM) en tevens opgenomen in de lijst van geregistreerde musea van Stichting Het Nederlands Museumregister.
Het Stadhuis van Veere (en het daarin gevestigde Stadhuismuseum De Vierschaar), eigendom
van gemeente Veere, is van oktober 2013 tot april 2015 gesloten geweest voor publiek in verband met grootscheepse restauratie van het gebouw en het daarin gevestigde carillon. In december 2014 is Stichting Delta Cultureel met gemeente Veere overeengekomen dat de exploitatie van het Stadhuis per 28 maart 2015 opnieuw wordt uitgevoerd door Stichting Delta Cultureel.
Stichting Delta Cultureel is tevens aanspreekpunt voor de mede-gebruikers van het pand, te weten een vestiging van de VVV Zeeland in de ontvangsthal, het Zeeuws Archief als beheerder van
de in het pand tentoongestelde gemeentelijke collectie en de gemeente Veere inzake huwelijksvoltrekkingen in de trouwzaal. Onderdeel van de exploitatieovereenkomst is dat Stichting Delta
Cultureel voorziet in (vrijwillige) bodes ter ondersteuning van de huwelijksvoltrekkingen. VVV
Zeeland voorziet per jaar in 1200 uur bemanning van de informatiebalie, waarbij de VVV medewerkers assisteren bij kaartverkoop voor het museum. De Schotse Huizen zijn eigendom van de
Rijksoverheid. De panden zijn per januari 2016 overgedragen aan de Nationale Monumenten.

Strategisch beleid
Het strategisch beleid zoals dat is omschreven in het document ‘Samen investeren – Strategisch
plan 2014-2018’ is verlopen. Het nieuwe strategische plan wordt in de loop van 2020 verwacht.
Meest belangrijke onderdelen van het beleid zijn:
-

Zomer en winter tentoonstellingen op beide locaties

-

Het museum maakt gebruik van sociale media, webpaginas, podcasts (audiogids)

-

Organisatie van evenementen, zoals stadswandelingen, concerten, en lezingen

-

Professionele medewerkers om continuïteit in de werkzaamheden te garanderen (beheer, begeleiding vrijwilligers, promotie en marketing)

-

Fondsenwerving en uitbreiding donateurschap, o.a. in nauwe samenwerking met Vriendenstichting

Het museum is elke dag geopend van April tot en met Oktober, in de wintermaanden is het museum geopend op zaterdag en zondag middagen, en dagen van Nederlandse, Duitse en Belgische
officieel vakantiedagen
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Veers-brede ontwikkelingen
Stichting Delta Cultureel beheert het Stadhuis en de Schotse Huizen, samengevoegd in ‘Museum
Veere’. Vanwege het vrijwilliger karakter van de organisatie heeft Stichting Delta Cultureel besloten zich voorlopig te focussen op Museum Veere. Het bestuur werkt samen met de Grote Kerk
en zal in de toekomst deze samenwerking ook nastreven. We zijn betrokken bij de ontwikkeling
van promotie van de stad Veere. Daarnaast hechten wij aan het voortbestaan van het museum
als sociale ontmoetingsplek, waarbij de erfgoedfunctie van de panden en de activiteiten die hieruit voortvloeien een bindende rol vervullen tussen zowel lokale bevolking als andere betrokkenen, niet in de laatste plaats onze eigen medewerkers.
Eigendomsoverdracht aan Nationale Monumenten Organisatie
De Schotse Huizen staan op de lijst van 34 Rijksmonumenten die per 14 januari 2016 door minister Blok zijn overgedragen aan de Nationale Monumenten Organisatie (NMO). Stichting Delta
Cultureel heeft een huurovereenkomst met de NMO en de daaraan gerelateerde Stichting Monumenten Bezit.

ORGANISATIE
Op 31 december 2019 bestond het bestuur van Stichting Delta Cultureel uit de volgende leden:
P.A. Barendregt, penningmeester en interim voorzitter
H. Meijer, secretaris
K. Wouters-Kleinepier, algemeen bestuurslid
C. den Hamer, adviseur
R. Dekker, Algemeen bestuurslid, toegankelijkheid
Professionele krachten die in 2019 in dienst van de stichting waren:
Mevrouw M. Gideonse, coördinator vrijwilligers en commerciële activiteiten
Mevrouw M. Riemens, financieel medewerker
Mevrouw J. van Dongen, schoonmaakster
Professionele krachten die in 2019 betaalde diensten aan de stichting verleenden:
Mevrouw C. Poppe, communicatie adviseur
Mevrouw P.M.M. Tiemersma-Kievit, financiën
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Bezoek- en correspondentie adres
Stichting Delta Cultureel / Museum Veere
Kaai 25 – 27
4351 AA Veere
Tel. 0118-501744
E-mail: secretaris@deltacultureel.nl
www.deltacultureel.nl / www.museumveere.nl

Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling is in 2014 opgericht ter ondersteuning van fondsenwerving en promotionele activiteiten. Op 31 december 2016 bestond het comité van aanbeveling van Museum
Veere uit de volgende leden:
De heer mr. J.H.N. van Ameijden
Mevrouw drs. K. Peijs
Mevrouw drs. C. van Rappard-Boon
De heer drs. F.W. Weisglas
De heer drs. R.J. van der Zwaag
Stichting Vrienden van het Museum Veere
Donateurs kunnen een bijdrage leveren aan de instandhouding en presentatie van (de collectie
van) Museum Veere via de Stichting Vrienden van het Museum Veere. De stichting heeft als contactadres vrienden@museumveere.nl en een aparte informatiepagina op www.museumveere.nl. Op 31 december 2019 bestond het bestuur van Stichting Vrienden van Museum De
Schotse Huizen uit de volgende leden:
J. Louwerse, voorzitter
A.J.P. van Wijk, vicevoorzitter, secretaris
L. Kamphuis, penningmeester
J.M. Zijderveld-De Wolff, lid
J.M. Oving – De Boer, lid
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MUSEUM VEERE
ALGEMEEN
Het bestuur is de gemeente Veere erkentelijk voor de toegekende financiële ondersteuning voor
De Schotse Huizen alsmede de exploitatievergoeding voor het Stadhuis van Veere. Daarnaast zijn
in het verslagjaar giften ontvangen van Veerse ondernemers, Stichting Vrienden van Museum
Veere, diverse landelijke fondsen, bedrijven en particulieren.
Bezoekers
Het museum heeft in 2019 totaal 17.108 bezoekers ontvangen. In de voorgaande jaren hadden
we de volgende aantallen bezoekers:
2012: 8.213
2013: 11.812
2014: 13.021
2015: 19.445
2016: 16.265
2017: 17.324
2018: 17.243
De toegangsprijs voor volwassenen bedroeg in 2019 € 7,- en voor kinderen van 4-18 jaar € 3,Het entreebewijs was 30 dagen geldig. 7.940 bezoekers hadden een Museumkaart. De inschrijving in het Nationaal Museumregister wordt gehandhaafd, met inachtneming van de eisen die
aan de ‘museumnorm’ zijn verbonden.

Interne deskundigheidsbevordering
Tijdens de tweemaandelijkse koffieochtenden kregen vrijwilligers informatie over de (wissel)exposities en toelichting op aangepaste procedures/werkwijzen. Nieuwe vrijwilligers werden door
de coördinator vrijwilligers en commerciële activiteiten voorbereid op hun werkzaamheden als
gastheer of –vrouw en bekend gemaakt met het calamiteitenplan. Een aantal vrijwilligers is ingewerkt als bode bij huwelijksvoltrekkingen of gids voor stadswandelingen en rondleidingen
door het museum. Bij de werving van nieuwe vrijwilligers wordt specifiek gezocht naar geschikte
kandidaten voor de locatie Stadhuis. In deze locatie is de balie zowel de toeristische informatiebalie van de VVV, alsmede de balie voor het museum. De balie is gedeeltelijk bemand door een
deskundige medewerker van de VVV, die ook informatie over het museum geeft, en toegangskaartjes verkoopt. Gedurende de overige uren voeren onze vrijwilligers deze dubbele functie uit.
Alhoewel geen specifieke deskundigheid wordt geëist van onze vrijwilligers, vormt affiniteit met
toeristische dienstverlening een pré. Er vindt met regelmaat overleg plaats tussen medewerkers
van VVV en het museum om de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Aan
de bezoeker wordt gecommuniceerd dat de museummedewerker hem/haar zo goed mogelijk te
woord zal staan, maar in geval van specifieke informatie door zal verwijzen naar het aanwezige
digitale informatiescherm dan wel (telefonisch) de VVV hoofdvestiging in Domburg.
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COLLECTIEBEHEER
Met het Zeeuws Archief is in 2015 een overeenkomst afgesloten m.b.t. het beheer van de collectie van de Gemeente Veere, die zich met name in het Stadhuis en deels in De Schotse Huizen
bevindt. Een deel van de collectie in de Schotse Huizen is in eigendom van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De collectie is beoordeeld op bruikbaarheid binnen de nieuwe plannen. Voor bepaalde thema’s worden aanvullende objecten gezocht, o.a. uit bruikleen van Stichting Het Walcherse Costuum, die nauw bij de inrichting van een tweede ‘Alma Oakes kamer’ is betrokken.
Beheer
In 2019 heeft mevrouw M. Joustra zorg gedragen voor het beheer van de collectie van De Schotse
Huizen. Registratie van de collectie is uitgevoerd conform de richtlijnen. Het beheer van de collectie van het Stadhuis valt onder verantwoordelijkheid van het Zeeuws Archief. Voor verslaglegging hieromtrent verwijzen wij naar het jaarverslag en collectieplan van het Zeeuws Archief.
Behoud
Het museum participeert sinds 2011 in de Collectiewacht. Aanbevelingen uit de basisinspecties
zijn zoveel mogelijk opgevolgd.

Tentoonstellingen
Mies Callenfels-Carsten, de één na laatste Veerse Joffer
Maria Petronella (Mies) Carsten vestigde zich samen met haar man vice-admiraal b.d. J. Callenfels (1896-1961) in de zomer van 1956 in Veere. Mies zou er tot op hoge leeftijd werken in de
haar zo eigen vereenvoudigde naturalistische trant, ingetogen en beheerst in het voor haar
kenmerkende zuidelijke coloriet. Na haar opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in
Den Haag zal zij aan het begin van haar schildersloopbaan veel door Europa en Noord-Afrika
reizen. Met haar man en twee dochters verblijft zij van 1934 tot 1939 in het voormalige Nederlands-Indië, waar zij regelmatig aan exposities deelneemt. Terug in Nederland wordt zij lid van
de vooraanstaande kunstenaarsvereniging Pulchri Studio en exposeert zij geregeld in Zeeland
en Den Haag. Als zij zich in 1956 in Veere vestigt, heeft zij reeds een lange en succesvolle schilderscarrière achter de rug. Haar gehele oeuvre, zowel in olieverf, aquarel als houtskool is realistisch en strak van lijn. Het straalt een rustige, ingetogen, warme en sprankelende sfeer uit. Vanwege een uitgesproken aandacht voor ‘het gewone’ waren noviteiten haar vreemd. Mies Callenfels-Carsten behoorde samen met de laatste Veerse Joffer Sárika Góth (1900-1992) zonder
enige twijfel tot de ‘grand old ladies’ van de Veerse kunstenaarskolonie. Deze eenmalige expositie in Museum Veere is door Joost Bakker samengesteld uit werk dat direct afkomstig is uit
haar nalatenschap.

Veere, daar moet je geweest zijn
2019 Jaarverslag SDC 31-08-2020
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Veere als nationale en internationale kunstenaarskolonie. De Zeeuwse havenstad Veere heeft
van oudsher een grote aantrekkingskracht op beeldend kunstenaars. Zij die langs kwamen werden erdoor betoverd en besmet met de zoete ziekte die Veerisme heet: een ongeneeslijke verliefdheid op dit schilderachtige stadje met de omvang van een groot dorp. In de loop van de
twintigste eeuw woonden en werkten of bezochten meer dan duizend beeldend kunstenaars
Veere. Dit pittoreske stadje was merkwaardig genoeg als ultieme schildersplek bekender in het
buitenland dan in Nederland. Veere daar moest je geweest zijn was niet voor niets het internationale schilderscredo tijdens het Interbellum, de bloeitijd van Veere als kunstenaarskolonie. De
eerste kunstschilder die zich in 1892 in Veere vestigde was de uit Delft afkomstige tekenleraar
Bernard Plasschaert (1835-1893). De laatste beeldend kunstenaar uit de oude ‘oorspronkelijke’
Veerse kunstenaarskolonie was Sárika Góth (1900-1992). Zij overleed in het voorjaar van 1992
in Veere. In de expositie ‘Veere daar moest je geweest zijn laat Joost Bakker, gastconservator
en auteur van het gelijknamige boek, een groot aantal werken zien van de hand kunstenaars
die in Veere woonden of er enige tijd verbleven in de periode 1892-1992.
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Vanaf zondag 15 december 2019 presenteert Museum Veere de tentoonstelling ‘Verfijnd Verleden, werk van Piet Rijken (1915-2001)‘. De expositie biedt een bijzonder overzicht van het werk
van deze eigenzinnige ‘fijnschilder’ die in de tweede helft van de vorige eeuw, tegen alle moderne kunststromingen in, zijn eigen gang ging en de vergankelijkheid der dingen minutieus op
het doek weergaf.

Overige activiteiten
Alma avonden
Op 18 januari, 21 februari en 21 maart werden Alma avonden georganiseerd. Tijdens ALMA
avonden wordt er een spreker uitgenodigd om een lezing te houden over een Veers of Zeeuws
onderwerp. De avonden worden muzikaal omlijst door een klassiek muzikant. Voorafgaand aan
de lezing was het mogelijk een speciaal Veers menu in één van de Veerse restaurants te reserveren. De eerste lezing werd gegeven door Joost Bakker, die sprak over ‘De mysterieuze familie
Ochs/Oaks’. Op 21 februari verzorgde Ivo Van Loo van het Zeeuws Archief een lezing over een
aantal saillante zaken die hij aantrof bij de inventarisatie van het mooiste stadsarchief van
Zeeland (1340-1816), het Veers archief: ‘Oude en ongesorteerde pampieren van der Stede van
der Veere’.

Carillon concerten
In Juni organiseerde de stadsbeiaardier David van de Vlies het jaarlijkse beiaardfestival, in samenwerking met beiaardier Lydia Zwart, trompettist Theo Hartman en blokfluitist Marco Ketels.
Op 6, 13 20 Juli en 17 Augustus werden vier carillon concerten gegeven, met beiaardiers Boudewijn Zwart, Davis van der Vlies en blokfluitist Marco Ketels.

Veere by light
Tijdens de Kerstvakantie zijn er twee winterse stadswandelingen voor de hele familie geörganiseerd. De kinderen liepen met lampionnen in de avondschemering. Daarna was er warme drank
met lekkers in de oudhollandse stijlkamer in de Schotse Huizen. Jaarlijks trekken we hier tegen
de 100 deelnemers mee aan.
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Handwerkcafe
Iedere dinsdagmiddag organiseert Museum De Schotse Huizen van 13.00 – 15.30 uur een gezellig
handwerkcafé. Breien, haken, naaien, borduren, quilten, spinnen …. alles is mogelijk! Ook het
maken van streekdracht behoort tot de opties. Twee gastvrouwen zijn aanwezig voor begeleiding
en advies. De toegang is gratis. Het handwerkcafé heeft het karakter van een inloop. Iedereen is
welkom om een kijkje te komen nemen. De aanwezige gastvrouwen kunnen desgevraagd professioneel advies geven of helpen inspiratie op te doen. Iedere deelnemer kan een zelf meegebracht werkstuk maken. Ook zijn diverse kant-en-klare handwerkpakketten in de museumwinkel
beschikbaar, waaronder een exclusief borduurpatroon van de Zeeuwse knop, verwerkt tot bijvoorbeeld speldenkussen of tasje. Over verschillende handwerkonderwerpen is vakliteratuur
aanwezig. Met regelmaat worden thematische workshops gegeven. Vanuit het handwerkcafé
worden tevens exclusieve producten ontwikkeld voor de museumwinkel, tegemoetkomend aan
de grote vraag naar (streekgebonden) handwerkpakketten.

Rondvaarten, Veere vanaf het water
In de zomer kon er verschillende keren per week worden gevaren met een boot van de “Stichting
Behoud Hoogaars”. De vaartocht werd in combinatie met een entreeticket voor Museum Veere
verkocht.

Klassieke muziek
Het barokensemble Consort of Voices gaf 5 concerten in de Beeldenzaal van de Schotse Huizen.
De musici van Consort of Voices spelen op authentieke instrumenten zoals blokfluit, viola da
gamba, luit en klavecimbel.

Veerse Quiz
Op vrijdag 25 oktober werd in de beeldenzaal van de Schotse Huizen de jaarlijkse “Grote
Veerse Quiz” gehouden. De deelnemers kregen vragen over aan Veere gerelateerde onderwerpen.
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Permanente tentoonstellingen
Sinds 28 maart 2015 vormen De Schotse Huizen en het fraai gerestaureerde Stadhuis van Veere
samen het Museum Veere. Vanaf die dag wordt ‘het verhaal van Veere’ op twee locaties verteld.
De beroemde beker van Maximilaan is te zien in de trouwzaal van het Stadhuis. Uitleg wordt in
vier talen gegeven aan de hand van modern vormgegeven zaalinformatieborden. De bespelingen
van de beiaard zijn te volgen op een scherm in de entree van het Stadhuis. In samenwerking met
Stichting Veere-Schotland is de eeuwenlange handelsrelatie met Schotland in een tentoonstelling op de zolder van de Schotse Huizen verbeeld.

Het Walchers Costuum
De stichting ‘Het Walchers Costuum’ heeft haar depot in het Museum, en heeft een permanente
tentoonstelling in een zaal in de Schotse Huizen. De stichting heeft medewerking verleent aan de
tentoonsteliing ‘Veerenaren vastgelegd’.

Museumwinkel
De winkelomzet in 2019was € 49.332,05. In 2018 was de omzet € 43.020,37. In het Stadhuis werden vooral veel VVV voorwerpen verkocht en in de museumwinkel liepen de (mini)magneten,
tegels en onderzetters met Delfts blauwe motieven en tulpen erg goed. De samenwerking met
lokale kunstenaars is verder versterkt en het aanbod van keramiek verder uitgebreid. Tevens
verkochten de kunst-ansichtkaarten, Veere postkaart en kunstboeken goed.

Huwelijksvoltrekkingen
Als onderdeel van de exploitatieovereenkomst met de gemeente Veere, blijft de trouwzaal van
het Stadhuis beschikbaar voor huwelijksvoltrekkingen. Stichting Delta Cultureel voorziet daarbij
in (vrijwillige) bodes ter begeleiding van deze activiteit. De coördinatie en planning hiervan wordt
verzorgd door een vrijwilliger van het museum in nauw overleg met de gemeente Veere. Tijdens
huwelijksvoltrekkingen is het Stadhuis gedeeltelijk gesloten voor publiek en gold er een aangepaste entreeprijs. De entree met informatiebalie blijft te allen tijde toegankelijk i.v.m. de VVV
functie.
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Externe contacten
Het bestuur van Stichting Delta Cultureel is de Vriendenstichting zeer erkentelijk voor haar inspanningen ten behoeve van Museum Veere. De Stichting ondersteunt het Museum met financiële bijdragen en geeft advies aan het bestuur indien gewenst of gevraagd. Delta Cultureel is lid
van de Vereniging Zeeuwse Musea. Een vertegenwoordiger van het bestuur dan wel Museum
Veere is aanwezig bij de bijeenkomsten van de vereniging VZM.
Binnen Veere onderhouden banden met onder meer het bestuur van de Stadsraad, de middenstandsvereniging MSV, Stichting Veere en Vrienden van Veere. Stichting Delta Cultureel / Museum Veere is lid van de middenstandsvereniging MSV.
Overleg met betrekking tot gezamenlijke activiteiten vindt plaats met o.a. Stichting Veere-Schotland, Kunsteducatie Walcheren en Muziekschool Zeeland. Ook de leden van de gemeenteraad
zijn welkome gasten in ons museum, wij informeren elkaar met regelmaat over nieuwe ontwikkelingen. Met onze partners en medegebruikers van de panden, waaronder gemeente Veere,
VVV, Zeeuws Archief en Stichting Het Walcherse Costuum evalueren wij op gezette tijden de
ontwikkelingen binnen onze samenwerking.
Het gaat te ver om al onze externe relaties in dit verslag te noemen. Graag spreken wij onze
waardering uit voor de grote steun die wij ontvangen van diverse instellingen, ondernemers en
particulieren alsmede de leden van ons Comité van Aanbeveling. Het is hartverwarmend en motiverend om te weten dat zovelen het behoud van ons Veers cultureel erfgoed een warm hart
toedragen.
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PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS
De loyale inzet van ruim 60 vrijwilligers maakt het mogelijk dat het museum voor de vele bezoekers geopend kan zijn. Naast baliewerkzaamheden, verlenen vrijwilligers assistentie bij het winkelbeheer, collectiebeheer, documentatie- en archiefonderzoek, openingen van tentoonstellingen, activiteiten op gebied van educatie, bodedienst bij huwelijksvoltrekkingen, begeleiding van
het handwerkcafé, kluswerkzaamheden, rondleidingen en meer. Zonder deze zeer gewaardeerde inzet zou het museum niet kunnen functioneren. In diverse werkgroepen worden de activiteiten en evenementen nader uitgewerkt en vindt ook afstemming van werkzaamheden
plaats.
De samenwerking met VVV Zeeland verloopt naar beider tevredenheid. De balie in het stadhuis
fungeert als VVV kantoor. Het VVV medewerkers in het stadhuis werken gelijktijdig voor het
museum, en op momenten dat er geen VVV medewerker in het stadhuis is verlenen onze vrijwilligers VVV diensten.
In de begroting is geen ruimte voor vrijwilligersvergoedingen, op overeengekomen declaratie van
reis- en onkosten na. Wij spannen ons in om de vrijwilligers op andere wijze tegemoet te komen
en onze grote waardering voor hun inzet te tonen. In november is een vrijwilligersuitje georganiseerd en met Kerstmis hebben alle medewerkers een attentie ontvangen. Vrijwilligers kunnen
gratis dan wel tegen korting deelnemen aan activiteiten van het museum. Op basis van persoonlijke voorkeur en motivatie kunnen vrijwilligers waar mogelijk deelnemen aan cursussen om hun
deskundigheid te verbreden.
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FINANCIEN
De balans en de resultatenrekening zijn toegevoegd in de bijlage.
-

Het jaar 2019 wordt afgesloten met een verlies van EUR 498,15

-

Het eigen vermogen van de Stichting Delta Cultureel bedraagt EUR 87.845,66 op 31dec.

Toelichting op het resultaat van 2019:
-

Er zijn in 2019 geen uitzonderlijke transacties geweest en geen herwaarderingen.

Toelichting op de balans van 2019:
-

Er is een correctieboeking geweest op 2018, waardoor 2018 met een positief resultaat
van EUR 9.225,32 is afgesloten. Dit bedrag is aan de algemene reserve toegevoegd.

Paul Barendregt

Henk Meijer

Interim voorzitter en penningmeester

Secretaris
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