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 JAARVERSLAG  2020  
 

 

INLEIDING                                                                                       

 

2020 is het jaar dat ons altijd zal bijblijven als het jaar van het coronavirus. Ook voor het Zoutmuseum 

was het virus allesbepalend. Perioden met een Lock down met algehele sluiting werden afgewisseld 

met beperkte openstelling met veel aanvullende maatregelen. 

 

De invloed van de crisis was natuurlijk allereerst bedrijfsmatig. Minder open, minder bezoekers per 

keer, dat betekende ook minder inkomsten. Ondersteunende overheidsmaatregelen en positieve 

ontwikkelingen op onze financiële buffer maakten dat de continuïteit van het Zoutmuseum geen 

moment in gevaar is geweest. . 

 

De pandemie trof ook onze medewerkers, allen vrijwilligers, waarvan de meesten tot de in 2020 

gedefinieerde “risicogroep” behoren. Helaas verloren we een collega aan het virus; velen waren zeer 

terughoudend in het bezoeken van het museum en enkelen besloten omwille van hun gezondheid in 

deze moeilijk tijd hun vrijwilligerswerk voor het Zoutmuseum te beëindigen. 

 

Het stemt tot grote tevredenheid dat we in dit moeilijke jaar met het overgrote deel van onze 

medewerkers het museum, daar waar het kon, draaiende hebben gehouden. Maar meer nog dat 

ook de bezoekers in de maanden dat het toegestaan was een museum te bezoeken, in grote 

aantallen naar Langestraat 30 togen. Dat geeft ons alle vertrouwen in voor de toekomst. 

           

ALGEMEEN 

 

Bestuur 

Voorzitter              :  Dhr. A.J.H Bouwmeester 

Secretaris             :  Dhr. A.F. Valk 

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

Receptie            :  Mevr. A.C.M. de Kamper-ter Elst 

Public Relations :  Vacature t/m 21 juli 2020 

                                       Mevr. P.M.B. Kistemaker m.i.v. 22 juli 2020 

Bestuurslid                 :  Vacature 

 

Medewerkers                                                                                                                                        

 

Eind december werkte het Zoutmuseum, inclusief het bestuur, met 39 medewerksters en medewerkers 

die allen op vrijwillige basis in diverse sectoren van het museum werkzaam waren: de 

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

de archiefmedewerkers, de inkoopgroep,  de leden van de zoutvaatjesgroep.    

  

Het jaarlijkse vrijwilligersuitje eind april kon in dit jaar niet doorgaan wegens de Lock down 

maatregelen. Als compensatie trakteerde het museum de medewerkers op ‘een ijsje bij Anne’. 

Op 3 september kwamen bestuur en medewerkers bij elkaar in restaurant ‘Het Hoogspel’ voor een 

drankje en een hapje om het 35-jarig bestaan van het Zoutmuseum te vieren. Tevens informeerde het 

bestuur de aanwezigen over het wel en wee van het museum in deze moeilijke maanden. 

Bij deze gelegenheid werden een 8-tal lustrumvierders in de bloemetjes gezet. Iedereen ontving een 

exemplaar van ‘De wordingsgeschiedenis van het Zoutmuseum Delden’. 
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Bezoekers                           

 

Het is duidelijk dat de sluiting van alle  musea m.i.v. 13 maart t/m 1 juni en daarna weer vanaf half 

december een drastische daling van het aantal bezoekers tot gevolg had.    

Vanaf begin juni was het museum alleen ‘s middags opengesteld voor bezoekers die van te voren 

gereserveerd hadden. In het museum waren de nodige voorzieningen aangebracht om te voldoen aan 

de richtlijnen van het RIVM. 

Toch is het aantal van 5026  bezoekers niet onbevredigend, gelet op de 7 maanden dat het museum 

open was en bezoekers alleen ‘s middags terecht konden. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  8755 7387 7252 6867 7771 6381 6125 6605 7609 5026 

 

                                                                 

Archivering 

 

Literatuur 

–  Een aantal exemplaren van het tijdschrift BOORTOREN en SCHACHTWIEL. 

    Hierin gegevens over de boring bij Plantengaarde, jaarverslag KNZ uit 1957, KNZ 60 jaar en  

    daarnaast wat bedrijfsresultaten. 

–  Een rijk geïllustreerd artikel over zoutwinning in Nederlands-Indië uit JAVA POST 

–  Brief van de directie betreffende de viering van 50 jaar KNZ 

–  Reglement betreffende het fonds voor fabrieks- en kantoorpersoneel uit de Boekelo-tijd. 

–  1985-2020,  35 jaar Zoutmuseum –  De ontstaansgeschiedenis van het Zoutmuseum Delden. 

 

Fotomateriaal en objecten 

–  Foto’s van de expositie “100 jaar zoutwinning in Twente”, gehouden in 2018. 

–  Een grote verzameling zoutvaatjes, geschonken door de heer Albert Wildemans, Ruurlo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Externe contacten                                                                                                                                 

            

Nouryon 

Nouryon Hengelo steunde het Museum  in 2020 met een substantiële bijdrage.  Deze bijdrage is van 

eminent belang voor de exploitatie van het museum.   Het bestuur is bijzonder erkentelijk voor deze 

ondersteuning door de Zoutproducent uit Twente.                          

 

Donateurs 

Helaas waren er geen evenementen waarbij we de donateurs van het museum konden uitnodigen. Wel 

konden wij hen ‘1985 – 2020, 35 jaar Zoutmuseum Delden’ aanreiken, waarin de 

wordingsgeschiedenis van het museum wordt verteld. Dit werd ook de Bordsponsoren ter hand 

gesteld. 

 

Bordsponsoren 

Een aantal bedrijven / instellingen uit Delden en omgeving leveren jaarlijks een financiële bijdrage 

aan het Zoutmuseum. Hun bedrijfsnaam wordt getoond op het sponsorscherm op de 2e verdieping. 
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De bordsponsoren 2020: Hotel Restaurant De Sevenster; Prisma Makelaars, Hotel De Zwaan,  

Rouwenhorst en Rouwenhorst notarissen, Aparthotel Delden, Aanstreekelijk Delden, Aparthotel 

Delden,  Nouryon, Gemeente Hof van Twente, Slijterij De Barrique Borne. 

Een aantal bordsponsoren gaf in 2020 aan hun bijdrage helaas te moeten beëindigen.                                  

 

Gemeente Hof van Twente 

heeft ook dit verslagjaar regelmatig haar interesse in en haar betrokkenheid bij het museum getoond. 

De gemeente heeft aangegeven de samenwerking, waarbij wij gebruik maken van het gebouw in 

eigendom van de gemeente, te willen continueren.                                                                                                                                                             

 

Geopark Twente 

De stichting Geopark Twente beoogt de ondergrond van Twente en het daardoor ontstane landschap 

aan het publiek te presenteren. Het Zoutmuseum is een van de partners waarmee in 2019 plannen 

hiervoor zijn uitgewerkt en waarvoor ontwikkelingssubsidies zijn  verkregen.  Voor het Zoutmuseum 

betekent dit onder meer dat de al langer bestaande plannen voor een virtueel bezoek aan de lege 

zoutcavernes onder Twente kunnen worden uitgewerkt. 

                                                                                                                                                               

EXPOSITIE & EDUCATIE                                                                                                                                                                                                                 

 

Expositie 

De in mei geplande tentoonstelling van keramische poppen, vervaardigd door Riet Blenke uit 

Oldenzaal,  kon  geen doorgang vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Educatie              

Samen met Rita Kolhoff en Dika ter Harmsel heeft Els Meijer het aanbod ‘Proefjes met Zout voor 

kinderen’ opgeschoond. Het resultaat, een serie proefjes met alle bijbehorende materialen, kunnen nu 

gebruikt worden voor basisscholen, maar ook voor projecten tijdens een vakantieweek. Gezien de 

omstandigheden blijft dit voorlopig helaas toekomstmuziek. Het aanbod wordt ook opgenomen in het 

aanbod Erfgoededucatie dat door de Cubahof in de gemeente Hof van Twente wordt aangeboden aan 

de basisscholen. 

 

PUBLIC RELATIONS                                                                                                       

           

Folderverspreiding  in 2020 

Ook in 2020 hebben we de folderverspreiding weer georganiseerd samen met onze partners 

(Bussemakerhuis, Stadsgidsen Borne, Houtzaagmolen, Noordmolen, Wendezoele, Tuinen van 

Twickel en Stadswandeling Delden). De bezorging moest worden onderbroken door de eerste Lock 

down in maart en is in de loop van mei en juni afgerond. 

             

Arrangementen 

Wij hadden hoge verwachtingen van de arrangementen Twentse Zouttour (voor busondernemingen) 

en Delden met een Korreltje Zout. Vanwege de coronapandemie en beperkingen aan groepsgrootte 
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hebben beide arrangementen niet plaats kunnen vinden.   

 

 

Liesje 

Liesje22 is het symbool van Twente Marketing en won met haar Twente- 

promotiecampagne een zogeheten Lovie Award. Reden voor het 

Zoutmuseum om op 2 december Liesje te trakteren op een liksteen 

in haar stal van de fam. Knoef in Geesteren, gemeente Tubbergen. 

 

 

 

 

Kortingsbon 

Vanwege het lustrumjaar bood het Zoutmuseum middels een advertentie in 

het Hofweekblad het publiek een kortingsbon aan, waarmee men in de 

maand september met een gereduceerd tarief toegang had tot het museum. 

 

Marketing 

Met advertenties in de daartoe geëigende kanalen nam het Zoutmuseum ook deel aan de gebruikelijke 

initiatieven in de regio: Hofmarketing, Twentemarketing, Marketing Oost. 

 

Films 

In 2020 heeft het Zoutmuseum gebruik gemaakt van een door de provincie Overijssel gesponsorde 

mogelijkheid om zich presenteren via het platform Museum TV. In augustus werden opnames 

gemaakt voor een promotiefilm en korte fragmenten voor gebruik op social media. Martha van Hagen 

presenteerde het museum. De film is inmiddels on line. Een fraaie promotie van het Zoutmuseum. 

In september werden er in ons museum opnames gemaakt voor een expositie over zout in het 

Bonnefantenmuseum in Maastricht. Patricia Kaersenhout begeleidde dit project: The soul of salt. 

 

Ook in september interviewden Ineke ten Cate en Roel Smit onze vrijwilligers van het eerste uur t.g.v. 

het 35-jarig bestaan. Het resultaat was een mooie reportage over het ontstaan van het Zoutmuseum 

voor Carint Reggeland. 

 

TECHNISCHE ZAKEN 

 

In het najaar werd de buitenzijde van het pand weer geschilderd op last van de gemeente Hof van 

Twente. 

In het museum zijn diverse corona voorzieningen’  aangebracht, zoals schermen boven de balie, nieuw 

sanitair  en handdoeken, ontsmettingsposten op diverse plekken en bestickering en bewegwijzering, 

dit alles om het museum op verantwoorde wijze te kunnen heropenen na de corona heropening. 

  

Op de 1e verdieping en de begane grond werd airco aangelegd. Daarvoor moest ook de elektrische 

installatie worden aangepast. 

 

Er is een aanvang gemaakt met vervanging van de verlichting is door energiezuinige LED verlichting. 

Deze vervanging loopt nog door in 2021. 

 

 


