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CONTACTGEGEVENS
Stichting Industrieel Museum Zeeland
Westkade 114
4551 LA SAS VAN GENT
RSIN/Fiscaal nummer:
NL85030113B01
DOELSTELLING
Doelstelling Industrieel Museum Zeeland:
Het binnen budgettaire kaders beheren en exploiteren van het “Industrieel Museum Zeeland”,
bevorderen van de kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van (projecten van) de Zeeuwse
industrie, bevorderen van permanente educatie door middel van exposities en andere aan de
Stichting geëigende middelen en promotie van technische beroepen in het algemeen en het zijn van
een “huiskamer voor het bedrijfsleven. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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L.J.A. (Luc) de Meijer
J.J. (Joop) van Egmond
G. (Gerben) de Block
A. (Bert) Zandvoort, conservator, voorzitter werkgroep Collectie.
V. (Vanessa) Vermunt. Voorzitter werkgroep Communicatie en Promotie
A.P. (Adrie) van Troost. Voorzitter werkgroep Ontvangst
J.P.M. (Jos) Burm. Voorzitter werkgroep Gebouwen

Raad van Toezicht, commissarissen
N. (Nynke) van der Ploeg (voorzitter)
H. (Hans) Meerdink
J. (Jan) de Waard
BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
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Bestuursverslag 2018 (1 van 2)
Het jaar 2018 was weer een geslaagd jaar voor ons museum, door en met de positieve inzet van de
vele vrijwilligers.
De vrijwilligers
Het vrijwilligersteam bestond in 2018 uit ongeveer 61 personen. Er zijn 2 vrijwilligers vertrokken en
er zijn ook 2 enthousiaste mensen bijgekomen.
De vertrekkers zijn mensen die verhuisd zijn, of menden die -mede door hun leeftijd- zich naar eigen
zeggen niet meer genoeg konden inzetten voor de werkzaamheden in en rond het museum.
We hopen in 2019, door actief op zoek te gaan, weer nieuwe gemotiveerde mensen te kunnen
aantrekken als vrijwilligers.
Dit o.a. door de vooruitzichten van nieuwe activiteiten binnen het museum, en door gericht de vooral technische- bedrijven te benaderen, en de inwoners van Sas van Gent en omstreken.
Op het educatieve vlak zijn er ook veel vrijwilligers die met veel geduld en passie et bezoek van de
jeugd (al dan niet in schoolverband), kinderfeestjes, STEM-projecten, techniekweek enz. In goede
banen leiden.
Achter de schermen is er ook nog een groot aantal vrijwilligers die zorgen voor het documenteren,
de automatisering, de coördinatie, publiciteit, de collectie en de financiën van het IMZ.
De vrijwilligers worden gemotiveerd om lezingen en cursussen te volgen. Dit om bijvoorbeeld de
omgang met de bezoekers, de uitleg en omgang met de tentoongestelde stukken, en de veiligheid te
verbeteren.
De bezoekers
Het aantal bezoekers aan het museum is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2017 naar 11.231.
De reden van de daling zoeken we in de zeer warme zomer, waardoor we minder kust toeristen
gezien hebben.
De doelstelling van 8.000 personen zoals bij de oprichting werd ingeschat is dus weer ruim gehaald.
Het aantal bezoekers met een museumkaart is ruim 1.044 personen. Dit aantal groeit nog steeds,
waardoor deze kaart een belangrijke bron blijkt te zijn.
In ons gastenboek zien wij dat het museum niet alleen door regionale mensen bezocht wordt, maar
zeker ook door toeristen en bezoekers die speciaal naar Sas van Geknt komen om het Zeeuwse
industriële erfgoed te bekijken. Wij proberen ook bij de kassa te vragen waar de bezoekers vandaan
komen.
Het aantal groepen en verenigingen die uit heel Nederland en Vlaanderen komen voor een bezoek
aan het museum, brengen ook vaak een bezoek aan de lokale horeca. Hierdoor speelt ook de directen indirecte economische waarde van het IMZ een rol voor Sas van Gent en omgeving.
De dagen dat de Westerschelde tunnel tolvrij is, zorgen steeds weer voor meer bezoekers dan
andere dagen.
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Bestuursverslag 2018, vervolg (2 van 2)
De collectie
De werkgroep collectie van het IMZ zoekt steeds verder naar uitbreiding en verbetering.
De ruimte die het museum heeft voor het tentoonstellen van alle stukken uit de collectie begint te
klein te worden, en de werkplaatsen voor de vrijwilligers ook. Met de gemeente zijn gesprekken
gestart om “hal-2” bij het museum te betrekken.
Het museum-administratie systeem (Adlib / ALM Archive, Library & Museum) wordt langzaam maar
zeker gevuld. Het in kaart te brengen van onze stukken zal -gezien het vele werk, en beperkt aantal
vrijwilligers hiervoor nog geruime tijd in beslag nemen.
De tijdelijke wisseltentoonstelling “Kanalen verbinden” is gestart met een aantal interessante
onderwerpen.
De Financien
Het resultaat over 2018 is € 50.680. De solvabiliteits- en de liquiditeitspositie van de stichting IMZ zijn
gezond.
Er is een gezonde buffer opgebouwd voor onverwachte zaken en investeringen. Door de zachte
winter is het gasverbruik voor de verwarming weer een stuk minder geweest dan vorig jaar.
De doelstelling is het museum professioneler te maken en verder uit te breiden. Voor de kostbare
professionalisering werd in 2018 een voorschot genomen.
Voor het binnen gedeelte (mogelijk toevoegen van hal-2 aan het museum) en het buiten terrein
(plaatsen van grote objecten) zullen de reserves aangesproken moeten worden.
De bestemmingsreserve ad € 248.326 is bedoeld voor de eerder genoemde hal-2 waar nu echt werk
van gemaakt gaat worden mits goedkeuring en medewerking van de gemeente.
Het verder professionaliseren van het museum wordt door externe bedrijven uit de museum
branche uitgewerkt. Het zoeken van project sponsoren blijft een punt van aandacht.
Wij verwachten voor 2019 dat we in dezelfde lijn voort kunnen werken, en de plannen meer
uitgewerkt kunnen worden. Het bestuur en de vrijwilligers doen er alles aan om de bovengenoemde
plannen te realiseren naast het “normale” dagelijkse werk om het museum draaiende te houden.
Sas van Gent, 05 juli 2019
L.J.A. de Meijer
Voorzitter Stichting Industrieel Museum Zeeland
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