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                1. 

INLEIDING             
 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Zoutmuseum Delden. In dit verslag vindt u naast 

kwantitatieve informatie over de ontwikkeling van het bezoekersaantal en het financieel overzicht, 

ook een rapportage van de belangrijkste activiteiten die in het verslagjaar zijn ontplooid. Voor een 

deel zijn dit structurele activiteiten, maar ook meerjarige projecten. 

 

Het bezoekersaantal is in 2014 weer iets teruggelopen ten opzichte van 2013. Het Sociaal Cultureel 

Planbureau noemde in oktober 2014 voor kleine regionale musea zoals het onze 5000 bezoekrs een 

goed resultaat. Het ingezette beleid om nieuwe producten voor nieuwe markten te ontwikkelen heeft 

kennelijk effect gehad. 

 

Naast het ontplooien van nieuwe activiteiten hebben meerjarige projecten als de Museumregistratie 

en de Zoutmarke de nodige aandacht van de organisatie gevraagd. 

 

ALGEMEEN 
 

Bestuur 

Samenstelling van het bestuur: 

Voorzitter              :  Dhr. J.Breukink 

Secretaris             :  Dhr. A.F. Valk 

Penningmeester :  Dhr. G.P.B.C. Maas 

Receptie            :  Mevr. M. van Egmond-Keller 

Public Relations :  Vacature 

Technische Zaken :  Dhr. J.M. Benner 

                                    :  

 

 

Medewerkers 

Het Zoutmuseum heeft, inclusief het bestuur, een 40-tal medewerksters en medewerkers die allen 

op vrijwillige basis in diverse sectoren van het museum werkzaam zijn: de receptiemedewerkers, de 

gidsen,  de medewerkers van de huishoudelijke en van de technische dienst, de archiefmedewerkers, 

de inkoopgroep,  de leden van de werkgroep bijzondere activiteiten en van de zoutvaatjesgroep. 

 

Op 6 april gingen we op excursie naar het Syrisch-Orthodoxe Klooster St. Ephrem in Glane, waar 

we een erg boeiende rondleiding hadden.    

 

De medewerkersbijeenkomst in november bood het bestuur de gelegenheid om iedereen   te 

informeren over het wel en wee van het museum in 2014 en over de toekomstplannen. 

Als dank voor hun inzet werden, zoals gebruikelijk,  in december alle medewerkers weer verblijd 

met een kerstattentie. 

 

Bezoekers 

Een terugloop weer vergeleken met 2013. We blijven in de komende jaren ernaar streven om het 
aantal bezoekers van 2006 minstens te evenaren. 

 

2014 2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

6967 7.252  7.387 8.755 9.371 7.857 6.104 7.372 10.089   
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                 2. 

Archivering 

De werkzaamheden ten behoeve van de archivering van de  collectie (een van de voorwaarden om 

“Geregistreerd Museum” te kunnen zijn) werden wekelijks uitgevoerd door een groep vrijwilligers. 

Sinds januari 2011 hebben zij hun werk- en archiefruimte gevonden in een van de gebouwen 

behorend bij het zwembad  ‘De Mors’, in beheer bij de stichting Beheer Registergoederen Delden. 

 

Nieuwe aanwinsten 2014 

Literatuur 
‘Onder druk wordt alles vloeibaar’. Een geschiedenis van het chloortransport in Nederland.             

Schrijvers: Eelco Beukers en Harry van den Tweel met medewerking van Arthur van Zuylen. 

ISBN 90 5345 3075 

‘Omzien in trots’, een derde exemplaar. Een beeldgeschiedenis van 75 jaar Akzo Nobel Hengelo 

 ‘Zout, andere mineralen en vitamines voor rundvee, schapen, geiten en paarden’. 

         Schrijver: Dr. ir. H. Valk. Eerste druk2013, oplage 1500. Uitgave van AkzoNobel.  Hengelo. 

Druk: Drukkerij Tesink, Zutphen. 

Advertentie KNZ Boekelo. Weekblad “De Indische Mercuur” d.d. 22-08-1934 

Jaargang 57, Nr. 34. Uitgeverij: J.H. de Bussy, Amsterdam, Redactie: Prof. Dr. P. van Romburgh, 

Prof. Dr. F.A.F.C. Went, Prof. Dr. L.P. de Bussy. 

Stoomketel aangekomen-stop. Artikel over de vondst van zout op Twickelgrond en de historie van 

Zoutwinning in Boekelo en Hengelo. Bron: Panorama, 23-07-1955. 

 

Objecten 

Originele printplaat met afbeelding van de locatie Hengelo. Situatie 1975 

Memoblok met reclame BROXO en www.broxosalt.com. van AkzoNobel. 

Reclame balpen met tekst BROXO van AkzoNobel 

Emmer van polyethyleen met reclame voor merk KNZ. Fabrikant: Voerman Nijmegen. 

Diverse verpakkingen van zout o.a. uit  Frankrijk en Sicilië 

Theelepel zilver met inscriptie KNS 

Theelepel RVS met inscriptie AKZO 

 

Foto’s 
Ansichtkaart naar de Hollandsche Zoutfabriek in de Oekraïne t.a.v. directeur Scherrer. 

 

 

Externe contacten 
 

 

Comité van Aanbeveling 

 

Het Comité van Aanbevelingwordt gevormd door de volgende leden: 

Mevr. Y.T.Nijhof-Sander, Delden 

                       Gemeenteraadslid Hof van Twente 

Ir.  A.H. Graaf Schimmelpenninck, Delden 

                       Rentmeester van Stichting Twickel 

Mr. W. Sorgdrager, Enschede 

                       Lid van de Raad van State 

A.J. Voskamp R.A., Delden 

                       Partner KPMG Accountants 

Drs. L.A. de Winkel, Goor 

                       Voorzitter VVV Hof van Twente 

http://www.broxosalt.com/
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                 3. 

 

AkzoNobel 

AkzoNobel Hengelo steunde het Museum ook in 2014 met een substantiële bijdrage. Het bestuur is 

verheugd over het overeengekomen meerjarencontract voor de sponsoring in de komende jaren. 

 

Rabobank Centraal  Twente 

De goede contacten die het Zoutmuseum in de voorliggende jaren heeft opgebouwd met de directie 

van de Rabobank Centraal Twente werden ook in dit verslagjaar voortgezet. 

De continuering in 2013van de sponsoring van het museum door de Rabobank stemt tot grote 

voldoening. 

 

Vereniging Vrienden van het Zoutmuseum 

De Vereniging Vrienden van het Zoutmuseum is in haar algemene ledenvergadering van 17 februari 

2014 ontbonden. Het saldo is ten goede gekomen aan de stichting Zoutmuseum Delden. Een woord 

van dank en waardering voor de inspanningen    van bestuur en leden van de opgeheven  vereniging 

is hier op zijn plaats. 

 

Gemeente Hof van Twente 
Ook met de gemeente Hof van Twente heeft het Zoutmuseum een  goede relatie, zeker m.b.t. het 

onderhoud van het pand, waarin het museum gevestigd is. De wethouders Toerisme en Recreatie 

zijn uitgebreid geïnformeerd over het Museum 

 

SESAM Academie  

Waaraan moeten we gaan werken om op langere termijn in Delden nog een zoutmuseum te hebben? 

Dat is de centrale vraag die we ons gesteld hebben en bij de beantwoording van deze vraag   kregen 

we (gratis) steun van  twee adviseurs van de SESAM Academie. De eerste prioriteit was om 

zekerheid te krijgen over de huisvesting van het Zoutmuseum. 

Zoals bekend is het pand van de gemeente. In 2017 loop het contract af. Wat gaat de gemeente dan 

doen? Ze wil er t.z.t. vanaf, maar zij onderkent ook het probleem dat dan ontstaat voor het 

Zoutmuseum. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente Hof van Twente geen positieve 

medewerking zou verlenen. Toch moeten we op korte termijn duidelijkheid hebben. Het 

adviesoverleg met de adviseurs wordt in 2015 vervolgd. 

Andere items die aandacht kregen bij de advisering: de organisatie, het bestuur en medewerkers, de 

nodige vergroening, het behoud van Geregistreerd Museum zijn. 

 

 

EXPOSITIE & EDUCATIE 
 

Exposities  

‘Delden in pentekeningen’, een tentoonstelling van tekeningen van objecten in en buiten Delden, 

vervaardigd door Willem Peters, werd op 16 mei geopend 

 

Op 10 oktober opende burgemeester E.Nauta de expositie ‘Bad Boekelo, een duik in het verleden’ 

met een voor het Zoutmuseum belangwekkende speech. 

Deze tentoonstelling, voorbereid en uitgevoerd door Wim ter Schegget en Eddy IJspeerd trok veel 

belangstelling, niet alleen van het publiek, maar ook van de Twentse Courant Tubantia, die er de 

nodige publiciteit aan heeft gegeven. De TC/Tubantia nodigde de lezers uit om herinneringen aan 

het voormalige Golfbad in te zenden.  
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Educatie 

Veel plezier beleven de jongere bezoekers aan de speurtochten door het museum, waardoor zij enig 

houvast hebben bij de vele facetten van het zoutverhaal. 

 

 

PUBLIC  RELATIONS             
  

Ook in dit verslagjaar zijn de nodige activiteiten op het gebied van Communicatie en Marketing 

ontplooid met het doel de continuïteit van het museum te borgen en recreanten en toeristen uit de 

regio te bewegen een bezoek aan het museum te brengen. 

 

Met gemeente Hof van Twente is zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief contact geweest en 

overleg gevoerd  over het gemeentelijk Accomodatiebeleid.  

Daarnaast is de portefeuillehouder Recreatie en Toerisme evenals in voorgaande jaren uitgebreid 

geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting. 

 

Min of meer intensieve contacten zijn onderhouden met Museumregister, Twents Bureau voor 

Toerisme, Hof van Twente Toerisme, Vitens, de commissie Musea en Molens en in het bijzonder 

het projectbureau Zoutmarke.  

 

In samenwerking met Van der Valk Hotel Hengelo is een arrangement ontwikkeld. 

 

In samenwerking met collega-musea en erfgoedinstellingen is de flyer uitgezet bij ongeveer 175 

verblijfsaccomodaties in de regio. 

 

We genoten dit jaar free publicity in o.a. de tijdschriften Landgoed en Kosmos, in de Bosatlas 

Nederlands Erfgoed, in de Volkskrant en in Erlebt Twenthe. 

Het Zoutmuseum stelde de 2
de

 etage ter beschikking voor de Muzikale Wandeling. 

We hielden een ‘zoutworkshop’ tijdens het Straatfestival in september: hoe maak je met vijl en 

liksteen een sieraad? In het najaar maakten we zuurkool op de Deldense streekmarkt 

 

De website wordt voortdurend aangepast. Aan het medium facebook zal meer aandacht gegeven 

moeten worden.   

  

 

FINANCIËN 
 

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar het Financieel Verslag 2014 in de bijlage. 

 

 

TECHNISCHE ZAKEN 
  
 Keuringen en onderhoud 

 In het afgelopen jaar werden de volgende controles/keuringen uitgevoerd: 

–  Onderhoud airconditioning door de Fa Keizer 

–  Onderhoud CV installatie door Geas 

–  Onderhoud Ontruimingsinstallatie  door Wesa. 

 

 



 

                                                                                                                                                   Jaarverslag  2014 

 

 

5. 

 

Veiligheidsrondes,   Ontruimingsinstallatie  

 

Er werd voor alle vrijwilligers een veiligheidsronde gehouden waarbij de werking van de 

ontruiming bij calamiteiten  (o.a. brand, lift)  werd uitgelegd. 

Vrijwilligers die  regelmatig in het Museum aanwezig zijn of dienst hebben bij de receptie waren bij 

deze ronde aanwezig en hebben de instructie ronde gevolgd. 

Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden waarvan deelnemerslijsten zijn gemaakt die in de brandweermap 

worden gearchiveerd.    

 

Onderhoud                                                                                                                                        

Er is met de gemeente overleg geweest over het onderhoud aan het gebouw en een planning 

opgesteld. In het voorjaar van 2014 is een begin gemaakt met het uitvoeren van het onderhoud. 

Kozijnen aan de noord en west zijde op de eerste en tweede verdieping zijn gerepareerd waarmee de 

lekkages op die plaatsen nu tot het verleden zouden moeten horen. 

Ook is de monumentale voordeur aan een grondige renovatie onderworpen 

 

De beamer van de zoutkaart heeft het dit jaar defintief begeven. Na een korte periode waarin de 

reserve beamer zijn werk heeft gedaan is uiteindelijk een 80 inch televisiescherm aangeschaft en 

geplaatst. 

 

  

 


