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Voor het Zeeuws mari-
tiem muZEEum was 2017 
een positief jaar. 
De bezoekersaantallen 
stegen aanzienlijk 
(+20%), het aantal leer-
lingen nam fl ink toe (280%!) 
en ook de verschillende 
activiteiten werden zeer goed 
bezocht. 

POSITIEF JAAR

Het muZEEum ving in 2016, in samen-
werking met Zeeland Seaports , aan 
met  havenrondvaarten. In 2017 waren 
er 2200 opvarenden. Dat is een stijging 
van 38% ten opzichte van het voorgaan-
de jaar.

HAVENRONDVAARTEN

2200 opvarenden

Het muZEEum heeft 17.000 objecten in 
beheer van, waarvan 94% is gedigitali-
seerd en 92% digitaal voor publiek toe-
gankelijk is.
In opdracht van het RCE is de collectie 
van het VOC-schip ‘De Rooswijk’ op-
nieuw in kaart gebracht (=1.000 objec-
ten).

COLLECTIEBEHEER

In 2017 ontving het muZEEum 2100 leer-
lingen. Dat is een stijging van maar liefst 
280% ten opzichte van 2016.

EDUCATIE-PROGRAMMA

Twee nieuwe exposities 
kregen goede pers 

en zorgden voor 
extra toeloop.

Er is een einde ge-
komen aan de ge-
meentelijke bezui-
nigingen, waardoor 
het muZEEum weer 

vooruit kan kijken. Het 
muZEEum vierde in 2017 

haar 15-jarig jubileum.

vaste krachten, 5,1 fte.
(ongewijzigd)
rondleiders
kindgidsen (nieuw)
vrijwilligers (+38%) 

MEDEWERKERS
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2 afdrukken lakzegels De Ruyter

Aanwinsten 2017

uitbreiding collectie Cees van der 
Burght: 17 schilderijen en 8 beelden/
ensembles

3 borden, penning en plunjezak 
Stoombootmaatschappij Zeeland 
(SMZ)

schilderij van Piet Mos

portret Jean Baptiste de Groof

BRUIKLEENVERKEER

In bruikleen gekregen:

*

*
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Voor expositie ‘350 jaar Tocht naar 
Chatham reproducties van Hans de 
Quellery en objecten van Arthur 
Scheyde
Voor expositie ‘De Schelde door de 
lens van DERT: objecten van Hans Dert
angdurige bruikleen van het scheeps-
model ‘De Walcheren’.

ANWB LEUKSTE UITJE
VAN ZEELAND

Het muZEEum mocht in 2017 de ANWB 
titel ‘Leukste Uitje van Zeeland’ voeren. 
Ook kreeg het muZEEum van de Muse-
umvereniging een prijs voor de (relatief) 
meest verkochte Jaarkaarten.

NIEUW

Voor De Kazematten werd een aantal 
nieuwe educatieve spellen voor kin-
deren gerealiseerd.
In het muZEEum werd de entresol 
aangepast met een betere introduc-
tie van het muZEEum voor bezoekers
De Pakhuizen meer geschikt gemaakt 
voor verhuur.
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2100 leerlingenontvangen

uitbreiding collectie Cees van der 

ANWB LEUKSTE UITJE

Het muZEEum mocht in 2017 de ANWB 
titel ‘Leukste Uitje van Zeeland’ voeren. 

DE VONDST

Stenen, schelpen, sleutels, stokken, 
scherven en nog veel meer. Allemaal 
vondsten van Wim Hofman, door 
hemzelf uitgezocht voor de reizende 
tentoonstelling De Vondst. De Vondst is 
ontstaan in samenwerking met Primas 
Scholengroep en Kunsteducatie 
Walcheren.



het fi nacieel jaarverslag is op te 
vragen via info@muzeeum.nl

zomerexpositie 350 jaar Tocht naar 
Chatham 

EXPOSITIES

foto-expositie De Schelde door de 
lens van Dert

gecontinueerd: De Bezetting Ver-
beeld van Cees van der Burght

AUDIOTOUR

De lang gekoesterde wens van een 
meertalige audiotour is dankzij een gift 
dit voorjaar gerealiseerd. En met succes: 
1 op de 3 bezoekers maakt er gebruik 
van.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Zeeuws Archief, het Zeeuws Museum, 
gemeentearchief Vlissingen, Zeeland Se-
aports, Cultuurwerf, SCEZ, Kunst Educa-
tie Walcheren, Zeeuwse Ankers, Zeeuw-
se Museum Vereniging en VVV.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Op gebied van projecten en activiteiten 
heeft het muZEEum steun gekregen van 
o.a. Zeeland Seaports, Maritieme Acti-
viteiten de Ruyter, Vereniging Vrienden 
van het museum en gemeentearchief en 
verschillende regionale en lokale fond-
sen, waaronder Familiefonds Hurgronje 
en Stichting van de San- de. 

WAARDERINGEN

Tripadvisor heeft het 
Zeeuws maritiem mu-
ZEEum onderscheiden 
met een certifi caat van uitmun-
tendheid (4,5), Zoovers beoordeling is 
een 4,3, Google reviews eveneens een 
4,3.

IN DE PERS

Leukste Uitje van Zeeland: alle regionale 
media, ANWB-website, De Kampioen
Opgravingen van De Rooswijk: alle re-
gionale media, De Krant van de Aarde, 
Kidsweek, 7 Days
De Vondst: alle regionale media
Opening De Kazematten: PZC, De Bode, 
De Faam
350 jaar Tocht naar Chatham: veel aan-
dacht in de PZC, De Faam, De Bode

ONLINE

In 2017 steeg het aantal unieke be-
zoekers aan de website met 49%. 405 
Google Adwords-advertenties met 750 
zoekwoorden leveren 53.400 bezoeken 
aan de website op. In totaal in 2017 bijna 
118.000 bezoekers van de website.

Social media wordt steeds belangrijker: 
in 2017 ook Instagram en LinkedIn actief 
ingezet.

In bruikleen gegeven:

twee schilderijen Antoine Mes aan 
Museum Veere;
twee modellen Han Reijnhout aan 
Oosterscheldemuseum;
vier scheepsmodellen en luizenkam-
men aan Nationaal Archief Den Haag;
penning aan Scheepvaartmuseum 
A’dam.
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SPECIALE EVENEMENTEN

15-jarige bestaan Zeeuws maritiem 
muZEEum
Michieldag
spookhuis Kazematten
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Kunstkoppen is een verzameling 
portretten samengesteld door Primas 
Scholengroep in het kader van de 
Kinderkunstweek 2017. Iedere kun-
stenaar benadert het portret op een 
andere manier en dat maakt het een 
boeiend geheel.
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UIT-
MUNTEND


