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Vermeulen Museum
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Een bewogen jaar….

Inhoud
VOORWOORD ...................................................................................................................................... 3
1.

2.

3.

4.

VISIE/BELEID .................................................................................................................................... 5
1.1

Toekomst ................................................................................................................................. 5

1.2

Ambities .................................................................................................................................. 5

1.3

De missie van het PVM ............................................................................................................. 6

1.4

De doelstellingen van het PVM .................................................................................................. 6

1.5

Kerntaken en verbetering bestaande producten/diensten ........................................................ 7

1.6

Bezoekersaantallen .................................................................................................................. 8

1.7

Innovatie dienstverlening ...................................................................................................... 10

1.8

Verbreding financieel draagvlak ........................................................................................... 11

MUSEUM EN HAAR AANBOD ................................................................................................. 13
2.1

Collectie................................................................................................................................. 13

2.2

Ontheffing Flora- en Faunawet ............................................................................................. 13

2.3

Museumregistratie ................................................................................................................. 13

2.4

Thematentoonstellingen ........................................................................................................ 14

2.5

Permanente tentoonstelling ................................................................................................... 18

2.6

NME Programma’s en projecten ........................................................................................... 18

2.8

Activiteiten ............................................................................................................................ 20

2.9

Leerlijn Erfgoededucatie Velsen .............................................................................................. 22

2.10

Stages .................................................................................................................................... 22

2.11

Bereik ..................................................................................................................................... 23

ORGANISATIE ............................................................................................................................ 27
3.1

Bestuur................................................................................................................................... 27

3.2

Personeel ............................................................................................................................... 27

3.3

Financiën ............................................................................................................................... 30

3.4

Stichting Vrienden van het Pieter Vermeulen Museum ........................................................ 30

3.5

BRAK!................................................................................................................................... 31

JAAROVERZICHT 2020 ................................................................................................................... 32

VOORWOORD
Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u het jaarverslag over het jaar 2020 van de Stichting Pieter
Vermeulen Museum (PVM). U vindt in dit jaarverslag een overzicht van alle
activiteiten waar het PVM het afgelopen jaar bij betrokken was of zelf heeft
georganiseerd.
2020 is een bijzonder jaar geworden. Helaas een jaar om niet te vergeten. Dit jaar
overheerste de COVID-19 (Corona) pandemie met alle gevolgen van dien voor
ons museum. Nog nooit moesten wij zo langdurig onze bezoekers teleurstellen.
Door gedwongen sluiting waren wij bijna 5 maanden dicht. Een feit zonder
precedent. Dit jaarverslag wordt dan ook gedomineerd door Corona. Heel veel
geplande activiteiten, zoals weergegeven in het activiteitenplan 2020, zijn
geannuleerd, verschoven of in afgeslankte vorm uitgevoerd.
De start van 2020 was er een tussen hoop en vrees. Het overlijden van onze
voorzitter Joop Waijenberg begin februari betekende een groot verlies voor
iedereen betrokken bij ons museum.
In maart werden wij in alle hevigheid geconfronteerd met Corona. Vanaf 14 maart
moesten wij sluiten, toen niet wetend dat deze ‘intelligente lockdown’ tot ver in
juni zou duren. En net op het moment dat wij weer hoop kregen onze bezoekers
en scholieren in het tweede half jaar weer, zij het strak gereguleerd, te kunnen
bedienen, kondigde zich in september/oktober een tweede ‘harde lockdown’ aan.
De maanden november en december moesten wij weer de deuren sluiten.
Voor onze vrijwilligers was 2020 dan ook uitermate teleurstellend. Mede door de
strenge maatregelen en de dreiging van besmetting werden onze fantastische
vrijwilligers gedwongen af te zien om ons museum te betreden. Met een Coronaproof vrijwilligersbijeenkomst in het Telstarstadion (september) en via
nieuwsbrieven probeerden wij de moed er bij hen in te houden. Met grote inzet
van vaste medewerkers en vrijwilligers is het toch nog gelukt de nieuwe
thematentoonstelling ‘Wordt zo slim als een vos’ neer te zetten. Helaas was deze
slechts één dag voor publiek geopend.
In dit verslagjaar werd een definitieve streep gezet door het impulstraject
BRAK! De enorme inzet van alle betrokken partijen heeft niet het gewenste
resultaat opgeleverd. Het betekent dat na jaren van onzekerheid er nu
duidelijkheid is en dat ons museum op eigen kracht de koers zal bepalen. Al snel

werd de uitdaging opgepakt en vastgelegd in een nieuw ambitieus plan. In 2021
zullen wij dit plan nader uitwerken en dit moet leiden tot een wenkend
toekomstperspectief voor PVM als Natuurhistorisch Museum en als Natuur- en
Milieueducatiecentrum.
Een taak, die ons op het lijf is geschreven en waarvoor we ons ook de komende
jaren blijven inzetten!
Namens het bestuur,
Fred van Dam, voorzitter

1.

VISIE/BELEID

1.1 Toekomst
Al sinds 2008 is het Pieter Vermeulen Museum gevestigd in een tijdelijk
onderkomen; de voormalige Jan Campertschool aan de Driehuizerkerkweg te
Driehuis. Ook dit jaar is toegevoegd aan ‘tijdelijk’. Hoewel het onderkomen
steeds meer gebreken begint te vertonen en alleen noodzakelijk onderhoud
wordt gepleegd, is het ons museum desondanks gelukt, mede door de grote inzet
van de gepassioneerde vrijwilligers, de verkregen museumstatus te behouden,
een bekroning als ‘Kidsproof’ museum binnen te halen (2017) en tevens haar
binding met veel Velsenaren te verbreden en te verdiepen.
Door het stopzetten van het impulsproject BRAK! (november 2020), waar ons
museum sinds 2017 bij betrokken is geraakt, is de daarin voorziene nieuwbouw
vooralsnog gesneuveld. Wel is gebleken dat de gemeente Velsen hierdoor de
urgentie voelt om ons museum actief te ondersteunen bij het vinden van een
nieuwe locatie / onderkomen waarin de ambities, zoals verwoord in
contourenschets PVM 2.0.
Ook dit jaar 2020 is gebleken dat het Pieter Vermeulen Museum een belangrijke
functie vervult in het uitdragen en realiseren van door de gemeente
geformuleerde doelstellingen rond de thema’s duurzaamheid, biodiversiteit,
water en lucht, klimaatadaptatie en afval. Kinderen en (jong)volwassenen maken
op een laagdrempelige manier kennis met de hierboven genoemde thema’s.
Daarmee stellen wij hen in staat na te denken en te ontdekken hoe zij hier een
rol in kunnen spelen (bv beperken ecologische voetafdruk).
Het Pieter Vermeulen Museum biedt via activiteiten, tentoonstellingen en
projecten de mogelijkheid tot verdieping bij deze thema’s. Wij werken steeds
meer samen met diverse organisatie en bedrijven op het gebied van educatie en
wetenschap.
1.2 Ambities
• Het museum is en blijft het Natuurhistorisch Museum en NME-centrum van de
gemeente Velsen en groeit uit tot een kennis- en informatiecentrum voor het
kustgebied en breidt haar doelgroepen uit, innoveert haar producten en
diensten.
• Op een goed bereikbare plek in de gemeente Velsen aanwezig zijn met de
museumcollectie en wisselende doe-tentoonstellingen met permanente
gebruikmaking van de expertise van onze deskundige medewerkers en het
enthousiasme van de vele vrijwilligers.

•

•

•

Voortzetting van de overeenkomst tussen gemeente Velsen en het museum voor
wat betreft afname van expertise en activiteiten op het gebied van natuur-,
milieu-, klimaat- en duurzaamheidseducatie en het daartoe ter beschikking
stellen van voldoende financiële middelen.
Behoud van de museumstatus/Museumkaart vanuit de overweging dat dit vele
voordelen biedt waaronder het deel uitmaken van een landelijk netwerk van
musea en de mogelijkheid aan te haken bij landelijke activiteiten en campagnes.
Initiërende, coördinerende en verbindende rol vervullen met betrekking tot
activiteiten gericht op bewustwording ten aanzien van klimaat- en
energietransitie tussen alle betrokken partijen, waaronder diverse afdelingen
van de gemeente Velsen.

1.3 De missie van het PVM
Het PVM stelt zich sinds 1952 nog steeds het volgende ten doel:
Een representatieve collectie, betrekking hebbend op de natuur in het westelijk
kustgebied, duurzaam beschikbaar te stellen ten dienste van informatie, educatie
en onderzoek.
1.4 De doelstellingen van het PVM
• Het vergroten van de bewustwording van zijn doelgroepen over duurzaamheid,
natuur en milieu, landschap, klimaatcrisis en klimaatadaptatie, energie,
energie-transitie en de eigen invloed hierop, alsmede het stimuleren van
natuur- en milieuvriendelijk gedrag, gericht op een duurzame samenleving.
• Het verzamelen en beheren van een natuurhistorische collectie gericht op het
westelijk kustgebied.

1.5 Kerntaken en verbetering bestaande producten/diensten
De kerntaken van het Pieter Vermeulen Museum bestaan momenteel uit:
•
Het museum
Hieronder worden gerekend de vaste tentoonstelling en het beheer van de
natuurhistorische collectie, tijdelijke tentoonstellingen, jaarlijks
terugkerende evenementen en activiteiten gericht op duurzaamheid, natuur
en milieu, klimaat, energie en afval.
•

NME voor onderwijs en particulieren
Hieronder worden gerekend de lesprogramma’s bij de tentoonstellingen en
een groot aantal klimaat- en duurzaamheidsactiviteiten, de leskisten en de
lesprojecten.
Door het aanbieden, verbeteren, vernieuwen en actualiseren van de totale
dienstverlening aan onderwijs en particulieren gaat het Pieter Vermeulen
Museum voort op de weg die ze de afgelopen jaren heeft ingezet m.b.t. het
optimaliseren van de kwaliteit en professionaliteit van zijn producten en
diensten. De input daarvoor ontvangt het Pieter Vermeulen Museum van de
afnemers van zijn diensten. Door de vinger aan de pols te houden van alle
maatschappelijk ontwikkelingen en van dat wat leeft in de maatschappij, richt
het Pieter Vermeulen Museum zich op de onderwerpen die bijdragen aan de
bewustwording m.b.t. het belang van een duurzame samenleving.

1.6 Bezoekersaantallen
In 2020 ontvingen we in ons tijdelijk onderkomen helaas niet meer dan 2.683
bezoekers, na bijna 10.000 in 2019 en ruim 10.000 in 2018 (zie onderstaande tabel
en grafiek). Een daling van bijna 75%.

Als gevolg van de corona-crisis zijn wij 20 weken gesloten geweest. Dat is ruim 4
maanden. Omdat ook scholen, een belangrijke doelgroep van ons museum,
langdurig gesloten waren, zijn ook de inkomsten uit (school)bezoek ver achter
gebleven ten opzichte van 2019.

Ook viel de omzet uit het gebruik van de museumkaart voor een groot deel weg.
Dit jaar werden rond 700 museumkaarten aan de balie getoond. Dat is ruim 50%
minder dan 2019.

Vanuit de overheid is online reserveren voor bezoekers min of meer verplicht
gesteld. Wij hebben via onze website voorzien in deze functie. Daarbij hebben wij
aangegeven dat er, gegeven de beperkte ruimte in ons museum, maximaal 3
groepen van elk maximaal 4 personen tegelijkertijd in ons museum kunnen zijn.
Via reservering van tijdsloten, gekoppeld aan op te geven groepsgrootte, hebben
wij de bezoekersstroom goed en veilig kunnen afhandelen. Hieronder het aantal
online reservering die zijn gedaan in de periode vanaf (her)opening op 5 juli t/m 31
december 2020.

In de maand november waren wij deels dicht vanwege de verplichte sluiting
(Corona) en deels als gevolg van opbouw nieuwe thematentoonstelling ‘Wordt zo
slim als een vos’. In december waren wij wederom slechts beperkt open vanwege
officiële 2de lockdown van overheidswege.

Door het online reserveren kunnen wij ook zien hoe de verdeling is over de
groepen.

Het beeld is dat met name is gekozen voor de groepen C (1 volwassene + 1 kind),
D (1 volwassene + 2 kinderen) en F (2 volwassenen + 2 kinderen). Groepen A+B
zijn vrijwel niet gereserveerd. Bezoekers van deze groepen waren overigens ook al
snel weer weg omdat ons aanbod niet strookte met hun verwachting: een
permanente tentoonstelling. Deze is (noodgedwongen) te klein van opzet.
Het Pieter Vermeulen Museum houdt zich al ruim 68 jaar bezig met het vergroten
van bewustwording over natuur, milieu, landschap en de eigen invloed hierop
alsmede het stimuleren van natuur- en milieuvriendelijk gedrag gericht op een
duurzame samenleving, door het uitvoeren van een scala aan activiteiten,
waaronder het aanbieden van laagdrempelige doe- en ontdektentoonstellingen.
Steeds vaker pakt het Pieter Vermeulen Museum een initiërende en coördinerende
rol op als het gaat om het ontwikkelen van activiteiten op het terrein van
duurzaamheid, natuur en milieu, energie, klimaat-adaptatie en energie-transitie.
Omdat de onderwerpen die het museum behandelt een breed publiek aanspreken,
worden de doelgroepen steeds verder uitgebreid. Het afgelopen jaar merkten we
dat vooral het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs op zoek is naar
programma’s voor hun leerlingen/studenten met de thema’s die het PVM aanbiedt,
maar ook een grotere groep oudere particulieren is geïnteresseerd in programma’s
met deze thema’s.
1.7 Innovatie dienstverlening
Zoals aangegeven onder 2.1 gaat het Pieter Vermeulen Museum voort op de weg
die het de afgelopen jaren heeft ingezet m.b.t. het optimaliseren van de kwaliteit
en professionaliteit van zijn producten en diensten alsmede het verbeteren,
vernieuwen en actualiseren van de totale dienstverlening aan het onderwijs en
particulieren.

Ook in 2020 is op originele wijze bij de maatschappelijk relevante onderwerpen
die spelen binnen de gemeente, ondersteuning geboden bij projecten die een
NME/duurzaamheidskarakter hebben (o.a. Kinderklimaattop, Velsen Geen Bende,
Van Grijs Naar Groen)
Nieuwe producten en diensten die hieruit zijn ontstaan kunnen daarna gemakkelijk
opnieuw terugkeren of voor een andere afnemer worden aangeboden.
1.8 Verbreding financieel draagvlak
Het Pieter Vermeulen Museum ontvangt een budgetsubsidie van de gemeente
Velsen. Het museum is altijd op zoek naar extra financieringsmogelijkheden om
zijn ambities waar te maken en om de afhankelijkheid van één subsidiegever te
verminderen.
Dit doet het op de volgende manieren:
• Financieel draagvlak vergroten door meer bezoekers te trekken en daarmee meer
inkomsten uit entreegelden te verkrijgen. De huidige tijdelijke huisvesting is niet
geschikt voor grote bezoekersaantallen. Daarmee is de groei van het aantal
bezoekers gelimiteerd. Ook de langdurige sluiting van ons museum als gevolg van
corona heeft een grote rem gezet op het aantal bezoekers.
• In kaart brengen van alle subsidiemogelijkheden (inclusief voorwaarden), zodat
snel getoetst kan worden of een nieuw idee of product voor subsidie in aanmerking
komt.
• Corona; diverse fondsen (Kickstart Cultuurfonds, Mondriaanfonds) en
overheidsregelingen (NOW) gericht op het verlichten van financiële consequenties
door COVID-19 (omzetverlies, extra kosten) zijn aangeschreven en zijn vervolgens
tot uitkering gekomen.
• Het werven van projectsubsidies in samenwerking met strategische partners.
• De werving sponsorgelden en legaten. Eind 2020 is een start gemaakt met het
technisch mogelijk maken van donaties via onze website. In 2021 zal via een
goed onderbouwde crowdfunding campagne geld worden ingezameld als
bijdrage voor de herhuisvesting van ons museum.
NB. Als meer zicht komt op ‘nieuwe’ huisvesting en daarmee de ligging, de
ambities, mogelijkheden en ruimte kan het Pieter Vermeulen Museum grotere
projecten ontwikkelen die in aanmerking komen voor subsidie/sponsoring. Ook
voor het werven van projectsubsidies is meer duidelijkheid over de toekomst
gewenst.
In 2020 ontving het museum voor het project Van Grijs Naar Groen bijdragen van
het Hoogheemraadschap van Rijnland en Otterfonds.
In augustus van 2020 zijn wij weer gestart met de verkoop van de Museumkaart. Per
kaart ontvangen wij van de Museumvereniging een bedrag. Hoewel het niet direct

stormliep, mede veroorzaakt door de corona-beperkingen, hebben wij toch een tiental
kaarten aan de balie weten te verkopen.

2.

MUSEUM EN HAAR AANBOD

2.1 Collectie
De verzameling van Pieter Vermeulen, geschonken aan de gemeente Velsen door
Frits Vermeulen, vormt de basis van de collectie die werd aangevuld met meerdere
schenkingen.
De collectie omvat ongeveer 10.500 objecten en nog eens duizenden monsters
verdeeld over 4500 soorten. Ongeveer 98% hiervan is via automatische registratie
(Adlib) ontsloten.
Er zijn 600, door de professionele fotograaf Mark Sassen gefotografeerde, items
van de collectie online beschikbaar.
Ook in 2020 is een aantal objecten afgestoten maar er zijn ook objecten aan de
collectie toegevoegd. Het gaat dan vooral om in de omgeving gevonden,
voorkomende of verzamelde objecten waaronder opgezette vogels, schelpen en
schedels.
Mede als gevolg van de langdurige sluiting en de strenge maatregelen hebben wij
dit jaar weinig mensen binnen gehad met vragen over ‘gevonden’ flora en fauna
objecten. Diverse scholen en andere instellingen lenen objecten van het PVM om
het verhaal dat zij willen vertellen te ondersteunen. Ook kinderen krijgen de
mogelijkheid om voor bijvoorbeeld een spreekbeurt objecten te lenen. Tevens
worden objecten geleend om tentoon te stellen bij themaopstellingen in
verpleeghuizen, dagbestedingen etc.
2.2 Ontheffing Flora- en Faunawet
Volgens de Flora- en faunawet is het niet toegestaan om eiercollecties, producten
van beschermde plantensoorten en producten van beschermde diersoorten te
gebruiken (bijv. tentoon te stellen). In 2014 is, vanwege de museale en educatieve
functie voor het gebruik, ontheffing verleend aan het Pieter Vermeulen Museum.
2.3 Museumregistratie
Het Pieter Vermeulen Museum was één van de eerste musea die de officiële
museumstatus kreeg toegekend. Aan het certificaat hecht het museum veel
waarde. Dit certificaat staat garant voor het verantwoord omgaan met allerlei
zaken, zoals de collectie, bezoekers, vrijwilligers, werknemers, financiële
middelen, beleid enzovoorts. In 2012 werd het museum, met succes, herijkt.
Onder de huidige omstandigheden is het voldoen aan de voorwaarden niet
eenvoudig, maar gelukkig niet onmogelijk. Ook in 2014 heeft de commissie
beoordeeld, dat het Pieter Vermeulen Museum heeft aangetoond de museale taken
op verantwoorde wijze te vervullen, en daarmee de museumregistratie verlengd.

Regelmatig evalueert het museum of het nog altijd aan de status voldoet en waar
dat zo nodig moet worden bijgesteld.

2.4 Thematentoonstellingen
Het museum organiseert minstens 2 tijdelijke tentoonstellingen per jaar rond een
thema gericht op duurzaamheid/klimaatcrisis/energie etc. Bij elke tentoonstelling
ontwikkelt het museum een lesprogramma en lessuggesties die worden
aangeboden aan alle educatieve instellingen die een groepsbezoek bij het museum
boeken. Het lespakket bevat lessen en lessuggesties welke gebruikt kunnen worden
voorafgaand aan en/of na het tentoonstellingsbezoek. Tijdens het
tentoonstellingsbezoek worden de groepen door één van de vrijwilligers
ontvangen en begeleid.
Als uitgangspunt voor een museum- of tentoonstellingsbezoek geldt dat de
bezoeker zich amuseert en kennis opdoet, en verrijkt met kennis over het
onderwerp van de expositie het museum verlaat.
Elke tentoonstelling heeft een doe- en/of ontdekkarakter waarmee het plezier van
een tentoonstellingsbezoek wordt vergroot en tevens de kans op het beklijven van
informatie toeneemt. Om diezelfde reden worden er bij de verschillende
onderdelen van de tentoonstelling opdrachten ontwikkeld.
Het museum wil met het aanbieden van de exposities rond dwingende actuele
thema’s en de lespakketten een bewustwordingsproces t.a.v. klimaatcrisis, natuur
en milieu, afval, energie en de noodzaak van een duurzame samenleving op gang
brengen, maar ook handvatten aanreiken om het eigen gedrag te veranderen.

‘De Verborgen Vogeltuin’ september 2019 t/m oktober 2020
‘De Verborgen Vogeltuin’ is een leuke, leerzame tentoonstelling geschikt voor
iedereen vanaf 4 jaar. De bezoekers maken door het uitvoeren van 21 leuke
spannende opdrachten, kennis met alle dieren die in tuinen leven: veel soorten
vogels maar ook slakken, wormen, insecten, spinnen, pissebedden en
duizendpoten, egels etc. We staan er vaak niet bij stil maar in groene tuinen
wemelt het van de dieren, die als je goed kijkt, helemaal niet altijd verborgen zijn.

In de tentoonstelling kom je erachter dat, hoe meer variatie er in de tuin te vinden
is hoe aantrekkelijker hij wordt voor allerlei dieren. In tuinen waar weinig planten
en bomen te vinden zijn komen vogels, bijen, insecten en andere dieren niet
graag. In de zomer kan het daar enorm heet worden en als er een grote regenbui
voorbijkomt zal in deze tuinen ook wateroverlast ontstaan.
In ‘De Verborgen Vogeltuin’ ontdekt de bezoeker op speelse wijze de geheimen van
de vogels, insecten en alle andere dieren die je in je eigen tuin tegen kunt komen
en kom je erachter waarom het zo belangrijk is om je tuin te vergroenen: tegels
eruit, groen erin!
Als je bij alle opdrachten stil staat, ontdek je ook nog eens hoe je je huis en
leefomgeving duurzamer en energiezuiniger kunt maken: handig om voorbereid te
zijn op de gasloze toekomst en hoe het hoofd te bieden aan de gevolgen van
klimaatverandering!
Met deze tentoonstelling en het ‘Grijs naar groen’ project versterken de gemeente
Velsen en het PVM elkaar in de boodschap die zij de Velsenaar willen meegeven en
wat uiteindelijk gedragsverandering teweeg zal brengen mede door een groeiend
verantwoordelijkheidsgevoel bij de burger.

‘Word zo slim als een vos’ december 2020 t/m juni 2021

‘Word zo slim als een vos’
Thema’s: Biodiversiteit, seizoenen, biotopen, voedselketens, voedselweb
In de interactieve tentoonstelling ’Word zo slim als een vos’, leren bezoekers
waarom alles en iedereen meetelt in de natuur en biodiversiteit belangrijk is.
De vos zien we in verschillende leefgebieden en in elk jaargetijde. De vos
beschikt over een groot aanpassingsvermogen (adaptatie) en weet waar en
wanneer hij in een bepaald gebied moet zijn voor voedsel, voortplanting en
veiligheid.
De vos is ‘slim’ en daarom de centrale figuur die de bezoeker meeneemt door de
seizoenen: met in de lente het weidelandschap met de weidevogels; in de zomer
het bos met zijn bosbewoners; in de herfst de woongebieden met de kleine
tuindieren en ten slotte in de winter het strand, duin en zeegebied met de vele
zeevogels.
Via een puzzelspeurtocht over eten en gegeten worden leert men hoe alles met
elkaar samenhangt en hoe het zit met voedselketens en voedselkringlopen. En
ook dat de slimme vos een belangrijke plek in een gezond ecosysteem heeft.
Samen met konijnen, muizen, planten en zaden vormen zij een eigen biodiverse
voedselketen waarin eten en gegeten worden een kernbegrip is. En deze
voedselketen op zijn beurt is weer onderdeel van het ‘wereldwijde voedselweb’.
Hoe meer gezonde biodiversiteit, hoe beter het voedselweb werkt.

Natuurlijk is alles coronaproof met een speciaal potlood om knopjes en
beeldscherm te bedienen en een supergrijper om spelletjes mee te doen.
De meeste opgezette dieren komen overigens uit de eigen collectie van het
Pieter Vermeulen Museum

Een schoolbezoek aan het Pieter Vermeulen Museum
Iedere (school)groep die het museum bezoekt ontvangt na het bezoek een
enquêteformulier. Voor het museum bieden de ingevulde evaluaties handvatten om
kritisch naar onszelf te blijven kijken en tegemoet te komen aan de wensen van de
bezoekers. De uitslagen van de enquêtes worden verwerkt in evaluatiedocumenten
per tentoonstelling en door het team besproken. Zo nodig wordt er direct op een
enquête gereageerd.
In 2020 werd de tentoonstelling ‘De verborgen vogeltuin’ in alle enquêtes met
voldoende, goed of heel goed beoordeeld. Het overgrote deel van de groepen stelt
prijs op het bijgeleverde lesmateriaal en gebruikt dit ook voorafgaand aan een
bezoek. De prijs/kwaliteit verhouding wordt als goed tot zeer goed beoordeeld. De
begeleiding vanuit het museum wordt een enkele keer als voldoende maar
voornamelijk als goed of zeer goed beoordeeld. Het werken met aparte
opdrachtenkaarten voor de groepen die nog niet kunnen lezen wordt als een
prettige aanvulling op het bezoek gezien zowel door schoolgroepen als door
individuele bezoekers.
Suggesties uit de enquêteformulieren worden ter harte genomen en indien
mogelijk toegepast. Evaluatie van de tentoonstelling vindt ook plaats door het

bespreken van reacties die individuele bezoekers en groepsbezoekers uiten bij
schoolbegeleiders en baliemedewerkers.
Omdat de daarna gehouden tentoonstelling ‘Wordt zo slim als een vos’ precies 1
dag is open geweest zijn uiteraard onvoldoende evaluaties teruggekomen. Uit de
eerste reacties tijdens de officiële opening, vrijdag 11 december 2020, van zowel
kinderen als volwassen genodigden, kan al wel voorzichtig worden geconcludeerd
dat ook deze tentoonstelling ruimschoots gaat voldoen aan de hooggestemde
verwachtingen van ons publiek. Naar het zich laat aanzien zal deze tentoonstelling
pas op zijn vroegst begin maart 2021 weer open worden gesteld voor publiek.
2.5 Permanente tentoonstelling
Het museum is blij dat zij ondanks de beperkte ruimte ook dit jaar weer een klein
deel van de collectie, die in 2012 in het kader van het 60-jarig bestaan werd
samengesteld, aan het publiek kan aanbieden.
In het decor voor deze permanente tentoonstelling, het klasje van onderwijzer
Pieter Vermeulen (die ten tijde van de kanaalgraving lesgaf), staan een aantal
pronkstukken en curiositeiten uit de collectie centraal.

2.6 NME Programma’s en projecten
Het museum is in 2020 wederom actief geweest als initiator/aanjager, bemiddelaar
en coördinator bij tal van activiteiten op het terrein van natuur- en milieu en
klimaatcrisis. Uiteraard zijn wij daarbij wel beperkt geweest in de mogelijkheden
vanwege de strakke COVID-19 richtlijnen. Het betekende dat ons museum slechts
beperkt open was. Dat gold ook voor scholen. Ook publieke activiteiten zijn in 2020
voornamelijk gedomineerd geweest door de (on)mogelijkheden van de ‘1.5mmaatschappij’. Hierdoor zijn vele geplande activiteiten niet of zeer beperkt
doorgegaan.

‘Kinderklimaattop’
Steeds vaker laten kinderen hun stem horen over het klimaat. Dat is belangrijk
omdat het over hun toekomst gaat. Klimaatverbond Nederland organiseerde
daarom samen met de Missing Chapter Foundation, gemeente Velsen en het
Pieter Vermeulen Museum – BRAK! op 19 maart 2020 de landelijke
Kinderklimaattop in Velsen. De Kinderklimaattop slaat een brug tussen de
toekomstige generatie en de generatie die nu aan zet is. Zij die nu in actie
moeten komen om voorbereid te zijn op de klimaatverandering en de
maatregelen die nodig zijn voor een duurzame leefbare samenleving. Groepen 8
van Nederlandse basisscholen krijgen de kans om ideeën over een
klimaatvriendelijke wereld te ontdekken, uit te werken en te bespreken met
belangrijke personen die echtverschil kunnen maken.
De Kinderklimaattop biedt gemeente Velsen de gelegenheid om kinderen aan het woord te laten en in gesprek te brengen met maatschappelijke partijen.
Kinderen uit Velsen worden gehoord, ze kunnen hun zorgen uiten en vragen stellen. Gemeente Velsen werkt samen met inwoners en ondernemers aan
duurzaamheid. Dat doen we voor de toekomstige generatie (kinderen). Daarom is het goed om hen bij het proces te betrekken en een stem te geven. De reden om
het event een warm hart toe te dragen en de waardevolle gesprekken te delen om noodzakelijke ontwikkelingen te versnellen. Tijdens de Kinderklimaattop 2020
wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid en klimaat door gesprekken met kinderen in beeld te brengen ter motivatie om in actie te komen en krachten te
bundelen. Gemeente Velsen ondersteunt dit event collegebreed.
Samen met PVM – BRAK! faciliteert de gemeente het evenement. De organisatie en het programma is de verantwoordelijkheid van de organiserende partijen
(Klimaatverbond en Missing Chapter Foundation). Het museum (PVM) ontvangt de kinderen op zijn locatie. BRAK! organiseert ter ondersteuning in de aanloop
naar het event een workshop voor basisschoolleraren over het klimaat. Gemeente en PVM kunnen maatschappelijke organisaties aandragen die tijdens het event
met de kinderen in gesprek kunnen gaan. Het bestuur van de gemeente Velsen is daar onderdeel van. Gemeente ondersteunt het event o.a. met logistieke,
facilitaire en communicatieactiviteiten. PVM ondersteunt met name door zijn locatie aan te bieden en een stuk inbreng in het programma (tentoonstelling).
In aanloop naar de kinderklimaattop gaan de kinderen van de 7 scholen aan de slag met een project over klimaat. De Kinderklimaattop start in het Telstar stadion
met een plenaire sessie waarbij ook de maatschappelijke partners aanwezig zijn. Opening wordt gedaan door de burgemeester. Daarna volgen verschillende
sessies: evaluatiesessie, interactieve sessies, co-creatiesessies met maatschappelijke partners en gespreksessies. Dit staat uitgewerkt in een programma/ draaiboek
van het klimaatverbond. Er wordt geluncht en kinderen bezoeken de tentoonstelling van PVM. Projecten worden gepresenteerd en de dag wordt afgesloten met
een prijsuitreiking.

Helaas moest deze Kinderklimaattop 2020 lastminute afgeblazen worden als
gevolg van de Corona-pandemie, De overheid kondigde 13 maart een landelijke
‘intelligente’ lockdown aan waardoor dit evenement vlak voor de finish
sneuvelde. In december 2020 is het Pieter Vermeulen Museum wederom
betrokken geraakt bij de organisatie van de nieuwe Kinderklimaattop die
gepland staat voor 15 april 2021.
‘Velsen geen Bende’
Het samenwerkingsproject ‘Velsen geen Bende’ van de gemeente Velsen en het
Pieter Vermeulen Museum wil Velsenaren, jong en oud, bewustmaken van de
noodzaak van gedragsverandering t.a.v. het voorkomen, bestrijden en opruimen
van zwerfvuil en het scheiden van afval. Ook dit jaar hebben wij daar aan
meegedaan. De drijfveer is vaak de liefde voor alle soorten dieren. De posters en
stickers met afbraaktijden die het Pieter Vermeulen Museum samen met de
‘Kinderen van de Beestbende’ maakte (2017) zijn door hen en de vrijwilligers van
het museum op heel veel openbare prullenbakken en kliko’s aangebracht o.a. in
park Velserbeek, Driehuis, Velserbroek, Velsen-Noord en langs het
Noordzeekanaal. Ze zijn bedoeld gedrag t.a.v. zwerfvuil bespreekbaar te maken,
positief te bevorderen en ten goede te veranderen. Het PVM biedt scholen en
andere instellingen de mogelijkheid om educatief materiaal m.b.t. het onderwerp te
lenen maar ook om gastlessen en workshops te boeken. ‘Velsen geen Bende’ is

jaarlijks actief bij de ‘Nationale Opschoondag’, een jaarlijks zwerfvuil evenement in
de gemeente Velsen en daar waar zich mogelijkheden voor doen om een actie te
verzinnen/opstarten of aan te sluiten bij bestaande evenementen.
‘Grijs naar groen’
Het project is erop gericht om het scholen gemakkelijker te maken gebouwen en
schoolpleinen gefaseerd te vergroenen. Via contacten met de basisscholen in
Velsen bleek dat hier enorme behoefte aan is. Verder maakt het ervaren en
onderzoeken van de voordelen van de groene omgeving door leerlingen en
gebruikers (i.s.m. Universiteit Leiden) het project tot een ‘Citizens science project’
dat goed aansluit bij de doelstelling van de Gemeente Velsen om waar mogelijk te
vergroenen en ook particulieren aan te sporen de eigen tuin te vergroenen.
In 2019 werd de samenwerking met Tender College, de pilot school voor het
project, een feit. In 2020 is de pilot op het Tender College tot een afsluiting gekomen.
Met het aanleggen van een wadi, groenstroken en het verwijderen van tegels uit het
schoolplein heeft het concept Groen/blauw schoolplein een concrete invulling
gekregen.
Deze pilot heeft geleid tot een 10-Stappenplan waarin scholen stap-voor-stap door het
proces worden geleid om te komen tot de realisatie van de eigen groen/blauwe
ambities. Het 10-Stappenplan is in januari 2021 officieel gelanceerd.
In 2021 zal het project worden afgerond met het opleveren van een educatie-tool,
waarmee de ingrepen op het schoolplein zichtbaar worden gemaakt door ‘te meten’.
Dus kinderen ook laten zien wat de gevolgen zijn van vergroening en ‘verblauwing’
(afname hittestress, toepassing/gebruik hemelwater, meer insecten, meer en
afwisselende vegetatie etc.).
2.8 Activiteiten
Adopteer een kerstboom
Het PVM was dit jaar wederom uitgiftepunt voor kerstbomen die na de feestdagen
weer werden ingeleverd zodat zij opnieuw geplant konden worden bij de
biologische kwekerij om het volgende jaar, een beetje groter, de kerstdagen
opnieuw bij hun adoptiefamilie door te kunnen brengen. Het PVM biedt op deze
manier Velsenaren de kans om een duurzame kerstboom in huis te nemen. De
bomen worden ieder jaar populairder en waren nu op de eerste dag zo goed als
allemaal geadopteerd.

Natuur- en klimaatexpeditie- app
De natuur- en klimaatexpeditie-app werd ontwikkeld door het PVM. Met de
Smartphone-app, die iedereen gratis kan downloaden, kunnen wandelaars kennis
maken met en van alles te weten komen over de natuur en het klimaat in het
natuurgebied rond het Kennemermeer, het IJmuiderstrand en de Noordpier.
De wandeling start bij het Brak!-Wikkelhuisje. De vragen en routepunten kunnen
worden aangepast waardoor het ook voor specifieke groepen/gelegenheden op
maat in te zetten is. Wanneer het in het natuurgebied (bijv. door broedseizoen)
niet wenselijk is om een bepaalde route te lopen, is de route aan te passen. In
maart 2019 werd de app gelanceerd en veelvuldig ingezet bij educatieve
programma’s. Met de bouwers van de app, Het Proces, is contact gezocht en zijn
plannen ontwikkeld om deze app breder in zetten zodat ook ons Keltische
Bomenroute en Natuurpad hiermee kunnen worden aangeboden.
‘Natuurpad’ en Keltische Bomenroute’
In het nabijgelegen park Schoonenberg heeft het museum een leuk maar ook
leerzaam ‘Natuurpad’ ontwikkeld. Gewapend met een tas vol materialen
(verrekijkers, zoekkaarten etc.) en allerlei opdrachten die moeten worden
uitgevoerd, wordt een speurtocht rond de vijver gemaakt: een mooie manier om de
natuur in de omgeving van het museum beter te leren kennen. Tevens is er een
‘Keltisch-bomenroute’ ontwikkeld waarbij deelnemers met behulp van een gps
apparaat en een opdrachten boekje via de bomen van de Keltische
bomenhoroscoop een wandeling door de Velsense land- goederen maken. Ondanks
het feit dat wij in 2020 beperkt open waren telden wij dit jaar toch nog 200 bezoekers
aan deze buitenactiviteit.
Leskisten/NME
In 2020 zijn er, los van de lespakketten met educatief materiaal dat ter
voorbereiding op het bezoek aan de tentoonstellingen wordt gebruik door 13

scholen, 13 educatieve lesprojecten met verschillende leskisten uitgeleend: 27
groepen, 684 leerlingen werkten met deze materialen op school. Er werd gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om leskisten, lesmateriaal en lesprojecten te lenen
door scholen en andere instanties in Velsen en omliggende gemeenten.
De leskisten en lesprojecten die worden uitgeleend, zijn altijd voorzien van een
evaluatieformulier die de gebruiker na afloop kan invullen. De
evaluatieformulieren worden bij ontvangst gedocumenteerd om door het team per
periode besproken te worden. De conclusies en trends worden meegenomen in het
te voeren beleid. Indien noodzakelijk wordt er direct actie ondernomen op een
evaluatieformulier.
Naast leskisten en lesprojecten werden er ook veel losse materialen gehuurd zoals:
skelet, torso, schepnetjes, loeppotjes, grondboren, windmeters en visnetten.

2.9 Leerlijn Erfgoededucatie Velsen
Het Pieter Vermeulen Museum heeft met diverse scholen en erfgoedinstellingen
binnen de gemeente Velsen een doorgaande leerlijn ‘Cultuureducatie’ opgezet die
is opgenomen in het cultuurbeleidsplan van de deelnemende scholen.
In de acht schooljaren maken leerlingen m.b.v. thematische leskisten en een
bijbehorend bezoek aan een culturele instelling kennis met de verschillende
culturele instellingen in de gemeente Velsen.
In 2020 werd door 10 schoolgroepen met 250 leerlingen op school gewerkt met
onze leskist ‘Bijzondere Vondsten’, gevolgd door een workshop ‘Erfgoed’ en een
rondleiding in het Pieter Vermeulen Museum.
In 2020 is de leskist ‘Dino’s’ voor de kleutergroepen 1 en 2 aangepast en
geactualiseerd op basis van de ervaringen opgedaan in voorgaande jaren. Er
werkten 6 kleutergroepen met 120 leerlingen op school met de leskist ‘Dino’s’.
Zij kwamen vervolgens naar het museum voor een workshop ‘Dino’s’ en een
rondleiding. Via spelletjes en het bekijken en voelen en praten over
collectiestukken, krijgen de jonge leerlingen inzicht in het leven van lang geleden.
Het animo voor deelname door scholen uit Velsen is de afgelopen jaren
afgenomen.
2.10 Stages
Als gevolg van de beperkende COVID-19 maatregelen zij er dit jaar geen
stagiaires ontvangen. Er heeft zich slechts 1 kandidaat gemeld vanuit het Clusius
College locatie Castricum, maar deze maatschappelijke stage is door de
onderwijsinstelling zelf geannuleerd als gevolg van de genoemde COVID-19
maatregelen.

2.11 Bereik
•

Bezoekers museum (tentoonstellingen ‘De Verborgen Vogeltuin’, ‘Word zo
slim als een vos’ en vaste opstelling): 2648. In de periode ná 5 juli moeten
bezoekers vooraf een bezoek online reserveren. Hiertoe is een online
reserveringtool ontwikkeld en vanaf eind juni in gebruik genomen. Er kon
worden gekozen uit 7 verschillende groepssamenstellingen. De groepen C, D
en F zijn het meest gekozen.

•

De eerste week ná heropening waren er nog een beperkt aantal tijdsloten
beschikbaar. Dit om te zien of het werkt en of er mogelijkheden zijn om op te
schalen. Medio juli zijn het aantal tijdsloten substantieel vergroot waardoor
wij ook meer bezoekers konden ontvangen. Uiteraard wel binnen de
richtlijnen van het RIVM.. In onderstaande grafiek is het verloop van het
aantal reserveringen vanaf 5 juli zichtbaar gemaakt. Tussen 5 juli en 11
oktober waren wij 3 middagen per week open, mede door de beperkte
beschikbaarheid van baliemedewerkers. Na een oproep via de
vrijwilligerscentrale Velsen hebben wij 3 nieuwe baliemedewerkers gevonden
en daarmee konden wij vanaf 11 oktober 2 middagen extra open. Ook
hierdoor wisten wij het aantal bezoekers te verhogen. Helaas werd begin
november de tweede lockdown afgekondigd en werden musea wederom
gesloten. Voor ons had dat echter weinig effect omdat wij in november de
staande tentoonstelling sloten en een nieuwe ontwikkelde.

Uit de cijfers blijkt dat bijna 60% van de beschikbare tijdsloten zijn
gebruikt. Per middag hebben wij gemiddeld 14 personen ontvangen op een
gemiddeld maximum van 21. Dat betekent een bezettingsgraad van bijna
70%. Daarnaast hadden wij 6 tijdsloten voor buitenactiviteiten Natuurpad
en Keltische Bomenroute. Deze zijn in veelal in combinatie met een
museumbezoek gereserveerd.
De verdeling van volwassenen en kinderen onder de bezoekers staan in
volgende grafiek weergeven. In totaal iets meer kinderen (448) dan ouders
(391).

•
•

Educatief programma voor (school) groepen 7 groepen 146 deelnemers.
‘Natuurpad’/gps-route +/-200 deelnemers.
‘Velsen geen Bende’ activiteiten 140 deelnemers.

•

Poppenkast met natuur/milieu/klimaat boodschap
141 deelnemers. Workshops 213 deelnemers.

•

Knutselactiviteiten: 200 deelnemers

•
•
•

Website bijna 12.000 individuele gebruikers; ruim 34.000 pagina weergaven.
Facebook 941 volgers, 17 berichten met bereik tussen de 200 en 3.400
weergaven.
Pieter Vermeulen Museum stond gemiddeld 1 maal per 2 à 3 weken in de
belangstelling via artikelen in plaatselijke dag- en weekbladen. Een paar
keer werden items opgepikt door regionale en landelijke pers (inclusief
RTV). Vooral rond BRAK is veel media aandacht geweest.

3.

ORGANISATIE

3.1 Bestuur
•
•
•
•
•

Astrid Stellingwerf, vice-voorzitter en secretaris
Sylvia Hamers, penningmeester
Gerda Zonneveld, algemeen bestuurslid
Fred van Dam, algemeen lid
Rik Deurloo, algemeen lid per 10 september 2020

Mede door Corona en de verplichte sluitingen (half maart t/m juni, november en
de laatste twee weken van december) zijn er minder bestuursvergaderingen
belegd: normaal 10, dit jaar 6. Maart, april en mei alsook oktober kwamen te
vervallen. Die van oktober is feitelijk samengevoegd met die van november. Dat
had alles te maken met de perikelen rond BRAK!. Begin november zou het
besluit vallen al dan niet doorgaan met dit impulsproject.
Daarnaast heeft het bestuur, in wisselende samenstellingen, ook dit jaar ook
weer veel tijd gestoken in overleggen met de gemeente inzake BRAK!. Zowel
bilateraal als in Bestuurlijk Overleg.
Per 1 juni 2020 is een interim directeur benoemd van zowel BRAK! als
Stichting Pieter Vermeulen Museum. Deze functie is bekleed tot 1 december
2020. Hij werd ingehuurd door de gemeente Velsen om het BRAK! project vlot
te trekken. Ondanks zijn, door velen gewaardeerde, inzet en opgeleverde
producten, is in november 2020 toch de stekker uit het project BRAK!
getrokken. Zie hierover verder in hoofdstuk [BRAK!].
3.2 Personeel
Dit jaar was ook in personele zin een bijzonder jaar. Begin 2020 vielen er
onverwachte gaten in de bezetting. Even dreigde de continuïteit van de
bedrijfsvoering in gevaar te komen maar door versnelde terugkeer van een van
de beleidsmedewerkers en inhuur van een externe kracht werden de gaten
gedicht en de continuïteit van de bedrijfsvoering vanaf april weer veiliggesteld..
Vast personeel:
➢ 1 Educatief Beleidsmedewerker (0,67fte, 24 uur);
➢ 1 Educatief Beleidsmedewerker, (0.5fte, 18 uur);

➢ 1 Conservator (0.22fte, 8u).

Tijdelijk personeel:
➢ 1 Museummedewerker (20u p/w), tot 1 april 2020;
➢ 1 projectleider ‘Van Grijs Naar Groen’ (10u p/w). Bekostigd uit
projectsubsidies. Per 1 augustus 2020 gestopt;
➢ 1 interim manager bedrijfsvoering (16u p/w). 1 mei tot en met 31
december 2020;
➢ 1 projectleider ‘Van Grijs Naar Groen’ (8 u p/w). 7 oktober 2020 tot en
met 31 december 2020. Bekostigd uit projectsubsidies
Vrijwilligers:
Ook dit jaar waren er circa 30 vrijwilligers werkzaam bij het museum.
Werkzaamheden: baliewerk, bestuurswerkzaamheden, gastvrouw/-heer,
begeleiding van schoolgroepen, technische werkzaamheden op- en afbouw
thematentoonstellingen, beheerwerkzaamheden in en om het gebouw,
begeleiding knutsel-workshops, projectactiviteiten, (financieel) administratief,
communicatie en PR, museumwinkel etc.
Door Corona en de daarmee gepaard gaande veiligheid- en hygiëne maatregelen,
opgelegd door de Rijksoverheid, zijn ná medio maart 2020 een aantal
vrijwilligers nauwelijks nog actief geweest.
Wel is duidelijk geworden dat de huidige groep vrijwilligers vergrijst en
daardoor ook kwetsbaar is (geworden).
De leeftijdsopbouw van onze vrijwilligers is in onderstaande grafiek
weergegeven:

In bovenstaande grafiek is goed te zien dat 40% van de vrijwilligers 70 jaar of
ouder is.

Na de eerste ‘intelligente’ lockdown -- afgekondigd medio maart -- en de
daarmee gepaard gaande langdurige sluiting van ons museum (maart t/m juni),
werd de heropening van het museum (5 juli) door een onvoldoende aantal
beschikbare baliemedewerkers beperkt tot 3 middagen per week (wo-vr-zo).
Normaal in de zomervakantie is dat vijf middagen (di-wo-do-vr-zo).
Medio juli is daarom gestart met een spoedwervingsactie, met name voor
baliemedewerkers. In nauwe samenwerking met de Stichting Welzijn Velsen
zijn wij er in geslaagd drie nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Daarmee kon het
museum vanaf begin oktober vijf middagen open zijn.
Door het onverwachte opstappen van de vrijwilligerscoördinator per 1 april, is
deze rol vooralsnog opgepakt door de Educatie beleidsmedewerker, na 1 mei
daarbij ondersteund door de interim manager bedrijfsvoering.
Op 1 september is een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd in het Telstarstadion. Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zijn de aanwezige
vrijwilligers (18) op de hoogte gebracht van lopende zaken, waaronder BRAK!,
en zijn de plannen voor het nog lopende jaar 2020 en 2021 toegelicht. Daarnaast
was het de bedoeling dat de vrijwilligers elkaar ook weer even konden zien en
spreken. Alleen in dat opzicht al was deze bijeenkomst al geslaagd.
Beste vrijwilligers,
Het jaar 2020 gaat in veel opzichten een bijzonder jaar worden. Of
eigenlijk: dat is het al. Corona heeft onze dagelijks leven
behoorlijk op de kant gezet. De '1.5m samenleving' is het nieuwe
normaal, al wordt de weerstand tegen de vele inperkende
maateregelen steeds meer gevoeld. Terecht of onterecht, wie het
weet mag het zeggen.
Hoe dan ook, ook ons Pieter Vermeulen Museum is geraakt door
de Corona-pandemie. Vanaf maart tot en met juni zijn wij dicht
geweest. Vanaf 5 juli weliswaar weer beperkt open, maar nog
steeds voor de meesten van jullie is PVM nog niet terug in jullie
dagelijkse routine.
Toch willen wij jullie weer heel graag zien en spreken om te weten
hoe het jullie is vergaan in de afgelopen maanden. Maar zeker
ook om met jullie onze ideeën voor de komende maanden te
delen. Want het is best een lastige klus. Alles wat wij gewend
waren te doen kan opeens niet meer. De vanzelfsprekendheid is
weg. Ook is duidelijk geworden dat onze vrijwilligersbasis
kwetsbaar is. Wij hebben relatief veel vrijwilligers in Coronarisicogroepen. Daarom hebben we ook gekozen voor een locatie
waar we met voldoende afstand van elkaar bij elkaar kunnen
komen.
Wij willen graag jullie informeren hoe wij de komende maanden
willen doorkomen met een doorkijkje naar 2021.
Tevens willen wij jullie bijpraten over de ontwikkelingen rond het
BRAK-traject. Onze nieuwe directeur Erwin van Liempd zal jullie
daarover een en ander vertellen.
Wij willen jullie van harte willen uitnodigen voor een
Vrijwilligersbijeenkomst op dinsdag 1 september - coronaproof!
Locatie:
Inloop:

Telstar Stadion Zaal Club West
14.45 uur

Aanvang:
Einde:
Informeel samenzijn

15.00 uur
16.00 uur
16.00 - ong. 16.30 uur

Laat ons zo snel als mogelijk, liefst deze week, weten of je er bij
kunt zijn. Dan kunnen wij verder met de organisatie van een
corona-proof programma.
Hopelijk tot dan en blijf vooral gezond!
Groet
Wim, Gerda en Paul

3.3 Financiën
Ook in financieel opzicht is 2020 een bijzonder jaar geworden. En ook hier
speelde de Corona-pandemie weer een alles bepalende rol. Door de langdurige
verplichte sluiting van ons museum hebben wij 50% minder bezoekers
getrokken (particulier + schoolbezoek). Dit heeft onze omzet uiteraard geen
goed gedaan.
Daarnaast hebben wij kosten moeten maken om ons museum ‘Corona-proof’ te
maken en te houden. Naast de benodigde aanpassingen in de fysieke ruimte als
gevolg van de opgelegde RIVM-richtlijnen (hygiëne, 1.5-meter afstand) hebben
wij ook een online reserveringsmodule moeten ontwikkelen en implementeren.
Wij hebben gebruik gemaakt van diverse ‘Corona’ fondsen (Kickstart
Cultuurfonds en Mondriaanfonds) waarmee wij een de extra kosten als ook het
(verwachte) omzetverlies deels konden ‘afdekken’. Daarnaast hebben wij
gebruik gemaakt van de eerste tranche NOW-regeling (loonkosten).
Vanaf september bieden wij onze bezoekers de Museumkaart aan, zij het nog in
beperkte mate. Ondanks de onzekerheid als gevolg van de Corona pandemie zijn
er toch circa 15 kaarten verkocht. Voor elke verkochte kaart ontvangen wij van
de Museumvereniging een vergoeding. Wij zullen ook volgend jaar verder gaan
met de verkoop van Museumkaarten.

3.4 Stichting Vrienden van het Pieter Vermeulen Museum
De stichting werd op 8 november 2002 opgericht. Voor Vrienden geldt een
minimale donatie van € 12,50 voor individuele personen en € 20,00 voor
gezinnen. Alle vrienden ontvingen zoals elk jaar ook dit jaar weer een aantal
gratis toegangskaartjes en tevens nog 50% korting op de toegangsprijs. Middels

een Nieuwsbrief werden de ‘Vrienden’ op de hoogte gehouden van alle actuele
informatie rond het Pieter Vermeulen Museum.

3.5 BRAK!
In november 2020 is het BRAK! project definitief gesneuveld. Aanvankelijk is
door het aanstellen van een nieuwe externe adviseur en later per 1 juni 2020 een
directeur voor zowel BRAK als Pieter Vermeulen Museum getracht het
vastgelopen traject rond BRAK nog los te trekken.
Op 30 juni is er een strategische verdiepingssessie belegd op Landgoed
Beeckesteijn (Velsen-Zuid) met als doel alle partijen – gemeente Velsen, BRAK
en Pieter Vermeulen Museum -- op één lijn te brengen en een voorliggend plan
tot project-revitalisatie te onderschrijven. Dat heeft vervolgens geleid tot de
opdracht aan Van Liempd om een Project van Aanpak en sluitende business case
op te stellen. Hiermee is de gemeenteraad van Velsen akkoord gegaan, maar wel
onder de strenge voorwaarden dat de gemeenteraad vóór het eind van de zomer
tot besluitvorming Go/NoGo zou overgaan.
Eind september is het PvA + businesscase door de directeur BRAK!/PVM aan
de gemeenteraad gepresenteerd. Al snel werd duidelijk dat de politieke steun
voor een vervolg danig was afgezwakt. Het College van B&W heeft in oktober
‘de handdoek in de ring geworpen’ en daarmee feitelijk het BRAK-project laten
stranden.
In november, na veel hectische overleggen, is de Raad uiteindelijk akkoord
gegaan met het per direct stopzetten van het project BRAK. Daarmee kwam een
einde aan een bijna 10 jaar durend project.
En werd het Pieter Vermeulen Museum van het ene op het andere moment weer
volledig op zichzelf geworpen en waren de kansen op een nieuw onderkomen
verkeken.
In december heeft het bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld waarin de
ambities voor de toekomst van PVM helder zijn neergelegd. De gemeente
Velsen is daarvan op de hoogte gebracht en heeft daarbij de toezegging gedaan
om PVM actief te ondersteunen bij het zoeken van een nieuwe locatie. Want de
huidige locatie, daar zijn alle partijen het over eens, dient zo snel als mogelijk te
worden verlaten.

4.

JAAROVERZICHT 2020
2020

datum

Wat

Status

Fotowedstrijd Pietertje en het klimaat

Uitgevoerd

24-25-26

Vogeltelling

Meegedaan

7

Warme truiendag

Meegedaan

Brak winter act.

Uitgevoerd

21

Nationale Opschoon-dag (lokaal plannen)
Vanaf 13 maart gesloten

CORONA

19

Klimaattop

CORONA

25-3 mei

Meivakantie– poppenkast

CORONA

20-26

Nat. museumweek

CORONA

Ma 22

Nationale Zaaidag

CORONA

25- 3 mei

Romeinenweek

CORONA

1-17

Week van ons water

CORONA

Zo 17

Vissenloop

CORONA

24

Dag vh Park

CORONA

Do 4x

Stranddagen voor gr. 8

CORONA

17-23

We make the city climate proof

CORONA

18
13.30 –
16.30
18

Fight the tide IJmuiden aan Zee

Meegedaan

Kick-off Groene Schoolpleinen dinsdag

CORONA

15-7 t/m
25 aug

Vanaf 5 juli weer geopend

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

Zomervakantie
Tentoonstelling Verborgen Vogeltuin
Poppenkast / knutselworshops

CORONA

AUGUSTUS

1-15

Boskalis Beach Cleanup tour

CORONA

aug

9-10-11

Havenfestival

CORONA

SEPTEMBER

Woe 23

Velsen Geen Bende

Meegedaan

OKTOBER

NOVEMBER

Woe 9

DAG VAN DE DUURZAAMHEID: lokaal

CORONA

Ma 12
12 okt – 6
nov
20-27 okt

Klimaatdag
Klimaatweken
motto ‘Iedereen doet wat’
Museumkidsweek/herfstvakantie

CORONA
Meegedaan

Do-vrij
8-9
GESLOTEN

PET dagen

CORONA

Tussen 1 – 15 november gesloten agv
Corona
1 – 30 nov Inrichten nieuwe TT over
biodiversiteit
Recycle-Sint

CORONA

Adopteer een kerstboom

Uitgevoerd

DECEMBER
4dec -5
jan

Uitgevoerd

administratie + uitgifte/inname:
Vanaf 14 december gesloten agv Corona

23 dec.
t/m 5 jan

Kerstvakantie :

CORONA

