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INLEIDING             
 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Zoutmuseum Delden. In dit verslag vindt u naast 

kwantitatieve informatie over de ontwikkeling van het bezoekersaantal, 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 2015 is gestegen ten opzichte van 2014. Het Sociaal Cultureel Planbureau 

noemde in oktober 2014 voor kleine regionale musea zoals het onze 5000 bezoekers een goed 

resultaat.   

 

Bijna alle leden van de in 2014 ontbonden Vereniging Vrienden van het Zoutmuseum hebben zich 

laten inschrijven als donateur van het Zoutmuseum. 

 

Naast het ontplooien van nieuwe activiteiten hebben meerjarige projecten als de Zelfanalyse ten 

behoeve van  Museumregistratie   de nodige aandacht van de organisatie gevraagd.  

Het Beleidsplan Zoutmuseum Delden 2015-2017  werd in april door het bestuur vastgesteld. In 

november volgde het Vrijwilligersbeleid Zoutmuseum Delden. 

 

In september bereikte ons het bericht dat Klaas Gert Lugtenborg. de ontwerper van de renovatie in 

2009, is overleden.  

 

ALGEMEEN 
 

Bestuur 

Samenstelling van het bestuur: 

Voorzitter              :  Dhr. J.Breukink t/m 23 februari 2015 

                         :  Dhr. A.J.H Bouwmeester m.i.v. 24 februari 2015 

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 t/m 26 november 2015 

                                    : Vacature 

 

 

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. 

We hebben in 2015 afscheid genomen van 3 medewerkers en we hebben 2 nieuwe collega’s mogen 

verwelkomen. 

 

Voor 11 april gingen hadden enkele vrijwilligers een  excursie georganiseerd naar het Natura Docet 

Wonderryck Twente in Denekamp.    

 

De medewerkersbijeenkomst in juli bood het bestuur de gelegenheid om iedereen   te informeren 

over het wel en wee van het museum in 2015 en over de toekomstplannen. 

Als dank voor hun inzet ook in dit lustrumjaar werden, zoals gebruikelijk,  in december alle 

medewerkers weer verblijd met een kerstattentie.  
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Bezoekers 

Een toename vergeleken met 2014. We blijven in de komende jaren ernaar streven om het aantal 

bezoekers van 2006 minstens te evenaren. 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
2006 

7771 6.967 7.252 7.387 8.755 9.371 7.857 6.104 7.372 10.089 

                                                                                           

              

Archivering 

De werkzaamheden ten behoeve van de archivering van de  collectie   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 2015 

Literatuur 

‘Zo zit het met zout’.  Wetenswaardigheden betreffende  vindplaats, winning, handel, transport, enz. 

           Auteur: Kurlansky Mark, Schindler S.D. 

           Uitg.: Gottmer Haarlem. ISBN 978 902 574 3307 

‘De mineralen van Nederland’.  Hierin o.a. vindplaatsen, laagdiktes, exploitatie van zout 

           Auteurs: Nijland T.G., Zwaan J.C., Visser D., Leloux J. 

‘Zoutphilex’ ’78. Gids, uitgegeven door de postzegelclub KNZ Hengelo n.a..v het 10-jarig bestaan  

           en een ruildag. Bevat veel stempels van de door AKZO gebruikte roodfrankeringen.                                               

 

Objecten 

- JOZO-jas(das)speld uit de KNZ-tijd. 

- Vervangingszak voor kapotte palletzakken. 

- Rugzakje als reclamemateriaal met de tekst “Tomorrow’s Answers Today’. 

- Zoutkristallen van textiel, gemaakt door kantklosters. 

- Strooibussen voor tafelzout bestemd voor Zweden, Arabië en Rusland. 

- Papieren zak voor 1 kg NEZO uit Boekelo of Hengelo, bestemd voor België. 

 

Foto’s 

- Een fotorapportage op CD van zeezoutwinning in Marais Salants (Frankrijk). 

- Historische foto’s van de Hollandse Zoutfabriek in de Oekraïne met gesproken tekst op 

USB-stick. Door middel van geteknde driedimensionale plattegronden wordt de ligging ter 

plaatse duidelijk gemaakt. 

Verkregen via de Stichting van den Muyzenberg Kiessler. 

 

Daarnaast ontving het Zoutmuseum een groot aantal dubbele open zoutvaten, zg ‘achtjes’. Hiermee 

werd een verkooptentoonstelling ingericht.  
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Externe contacten 
 

Comité van Aanbeveling 

In december heeft het bestuur afscheid genomen van de leden van het Comité van Aanbeveling. 

 

AkzoNobel 

 

AkzoNobel Hengelo steunde het Museum ook in 2015 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 2013  van de sponsoring van het museum door de Rabobank stemt tot grote 

voldoening. 

 

Donateurs 

 

Van de door de donateurs ontvangen donaties werden in 2015 enkele mediaspelers vervangen. 

 

Gemeente Hof van Twente 

 

De gesprekken met de gemeente Hof van Twente in het kader van het gemeentelijk 

Accomodatiebeleid zijn ook in dit verslagjaar voortgezet. 

De gemeente heeft bij het stichtingsbestuur Zoutmuseum Delden geïnformeerd naar de bereidheid 

tot overname en in eigen beheer exploiteren van het gebouw Langstraat 30. Het stichtingsbestuur 

heeft op basis van beschikbare expertise en capaciteit vanwege de financiële risico’s besloten hier 

niet op in te gaan. Het wil zich richten op het exploiteren van het Zoutmuseum. 

    

Het Zoutmuseum participeert ook in de commissie Molens en Musea in de Hof van Twente. 

 

SESAM Academie  

 

Het adviesoverleg met de adviseurs werd in 2015 vervolgd. In februari beëindigden zij hun 

werkzaamheden, die hebben geleid tot meer duidelijkheid m.b.t. de toekomstige 

accomodatiemogelijkhieid van het Zoutmuseum. 

Daarnaast hebben zij bijgedragen aan de bestuurlijke continuïteit van het museum door uit hun 

organisatie een nieuwe voorzitter aan te dragen als opvolger van Hans Breukink. 

 

In maart ontving het Zoutmuseum wederom 5 dagdelen steun van de SESAM Academie/Prins 

Bernhard Cultuurfonds.  

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

nodige ‘vergroening’, het behoud van de status Geregistreerd Museum. 
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EXPOSITIE & EDUCATIE 
 

Exposities  

 

De succesvolle expositie ‘Bad Boekelo, een duik in het verleden’ (op 10 oktober 2014 geopend door  

burgemeester E.Nauta) werd eind maart beëindigd. Deze tentoonstelling was voorbereid en 

uitgevoerd door Wim ter Schegget en Eddy IJspeerd.   

N.a.v. de oproep van het dagblad TC/Tubantia om herinneringen aan het voormalige Golfbad    in te 

zenden vond op 29 januari de Finale plaats in het Zoutmuseum van de Verhalenwedstrijd Bad 

Boekelo. 

 

In het kader van DTNT (Delden terug naar toen) werd op zaterdag 4 april   de expositie ‘De Tweede 

Wereldoorlog  in voorwerpen’ geopend in aanwezigheid van de bruikleengevers, medewerkers, 

donateurs en genodigden. Muzikale omlijsting: het gelegenheidskoortje de Appeltjes van Oranje. 

Deze tentoonstelling werd voorbereid en vorm gegeven door Hans Breukink.  

 

Op zaterdag 3 oktober opende de voorzitter de verkooptentoonstelling van zg ‘achtjes’, beschikbaar 

gesteld door de heer Wever te Amsterdam. Aan deze tentoonstelling werd meegewerkt door de 

zoutvaatjesgroep, die alle objecten beoordeelde op kwaliteit.  

Gelijktijdig was er een overzicht te zien van ’30 Jaar Zoutmuseum’, voorbereid i.s.m. de 

archiefgroep. 
                        

Educatie 

Veel plezier beleefden ook dit weer de jongere bezoekers aan de speurtochten door het museum, 

waardoor zij enig houvast hadden bij de vele facetten van het zoutverhaal. 

Vanuit de gemeente Hof van Twente is een nieuwe aanpak van de opleiding cultureel erfgoed 

voorgesteld. De rol van het Zoutmuseum zal begin 2016 duidelijk worden. 

 

 

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. 

 

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  

  

Met het Hotel Van de Valk Hengelo had het Zoutmuseum een apart arrangement. 

 

Het Zoutmuseum heeft, dankzij de medewerking en deskundigheid van onze gidsen, een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren aan  de door de Zoutmarke ontwikkelde Zoutmarke Tour: met de 

stoomtrein en een historische TET-stadsbus door het zoutwinningsgebied tussen Haaksbergen, 

Enschede Hengelo en Delden. 

 

Op zondag 3 mei verleende het Zoutmuseum medewerking aan de ‘Muzikale Wandeling’ door het 

beschikbaar stellen van de 2
de

 etage. 

 

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

verblijfsaccomodaties (hotels, campings e.d.)  in de regio.  
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Medewerkers van het museum organiseerden een ‘zoutworkshop’ tijdens het Straatfestival in 

september: hoe maak je met vijl en liksteen een sieraad?    

 

Op 1 oktober namen enkele vrijwillig(st)ers deel aan de Vrijwilligersmarkt Hof van Twente met 

positief resultaat. 

 

  
  

TECHNISCHE ZAKEN 
  

- Er is een nieuwe printer aangeschaft. 

- Enkele mediaspelers zijn vervangen. 

- De banier aan de gevel is vervangen. 
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