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1 juli 2016: 40 jaar Museum Joure!
Het jaar 2016 was voor Museum Joure een bijzonder jaar;
Museum Joure bestond 40 jaar! Op 1 juli 1976 – een warme
zomerdag staat in de jaarboeken - opende stichting Johannes
Hessel Huis, de deuren voor het publiek. Deze stichting is de
voorganger van ons museum en was gehuisvest in het oude
pakhuis van Douwe Egberts. Op de eerste verdieping van het
pakhuis huisde het Natuurmuseum (toen nog een aparte
stichting). En op de zolder organiseerde de Culturele Raad van
de gemeente exposities op het gebied van beeldende kunst.
Inmiddels zijn we 40 jaar verder. In die vier decennia is er heel veel gebeurd. Er zijn verschillende
panden aan het museum toegevoegd, zodat Museum Joure nu één van de grootste
museumcomplexen van Friesland is. Ook de collectie is uitgebreid, met klokken, met koper en
zilver en allerlei andere voorwerpen. En organisatorisch is er veel veranderd. Verschillende
organisaties zijn samengevoegd tot Museum Joure en sommige onderdelen zijn inmiddels weer
afgestoten of verzelfstandigd. Elders in dit jaarverslag is een korte opsomming met de grootste
veranderingen te lezen. Wat je in zo’n droge opsomming niet terug vindt, zijn de mensen die
Museum Joure door de tijd heen gemaakt hebben. In die 40 jaar hebben honderden mensen zich
met ziel en zaligheid voor het museum ingezet, als vrijwilliger, als betaalde medewerker, als
bestuurslid of als donateur. Ieder heeft zijn eigen bijdrage geleverd, soms heel lang en soms wat
korter, en ieder heeft een stempel op het museum gedrukt, groot of klein. Al deze mensen
hebben de gebouwen en de objecten van Museum Joure verzorgd en vertroeteld, ze hebben de
verhalen achter de tentoonstelling verteld en de bezoekers met alle egards ontvangen. Door de
inzet van al deze mensen is het museum er steeds weer in geslaagd om zich aan te passen aan
de tijd en zich te vernieuwen. Wij, de vrijwilligers, de bestuursleden en medewerkers van nu,
staan in die traditie en hebben de verantwoordelijkheid om het museum mee te laten bewegen
aan de eisen van deze tijd. Net als in de afgelopen jaren zal dat soms gemakkelijk gaan en soms
veel moeite kosten. Sommige mensen zullen enthousiast zijn over de veranderingen en andere
minder. Dat hoort bij iedere organisatie en is nodig om te blijven bestaan. We hebben een mooie
opdracht, waar we met veel plezier aan werken!
PS. Het jubileum is uiteraard gevierd met een feestje én met een tentoonstelling. Verderop in dit
jaarverslag leest u daar meer over.

Iris Nutma
Directeur Museum Joure
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Jaarboek 2016 verslag bestuur,

Algemeen.
Afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet als het gaat om de toekomstige koers van Museum
Joure. Noodzakelijk om de trend van dalende bezoekersaantallen te keren.
Zo is met de eigenaar van de Museumpanden (het Kofschip) overeenstemming bereikt over de
herinrichting van Pand 99, een belangrijke voorwaarde voor de noodzakelijke verbetering van de
opbrengsten van De Witte Os en het Koffie- en Theehuis. Ook zal de beoogde centrale balie,
samen met de VVV, de efficiency van ons museumbeheer positief beïnvloeden. De verwachting
is dat een en ander in de winter van 2017/2018 uitgevoerd gaat worden.
Met de gemeente is overleg gevoerd over hun bijdrage aan het verbeteren van de infrastructuur
tussen de gebouwen aan de Midstraat (pand99) en het gedeelte van het museum aan de
Geelgietersstraat. Eveneens van belang voor een betere uitstraling van het museum.
De discussie met het Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum is inmiddels zover dat
overeenstemming is bereikt over een gezamenlijke verdere koers.
De richting waarin het museum zich zal moeten ontwikkelen begint steeds meer gestalte te
krijgen.
De tentoonstelling “Nieuw, 200 jaar innovatie en vakmanschap” ter gelegenheid van het 40-jarig
jubileum gaf al een beetje die richting aan. Meer beleving en meer reuring met aandacht voor
techniek, gebruik van grondstoffen en moderne verwerkingsprocessen. Naast natuurlijk
aandacht voor Douwe Egberts als belangrijkste vertegenwoordiger van het Jouster
bedrijfsleven. Maar dan wel gepositioneerd op een meer moderne en aansprekende manier.

Financiële situatie in 2016.
2016 was het eerste jaar waarin we met substantieel minder overheidssubsidie moesten zien
rond te komen. Het jaar ook waarin de daarvoor noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen voor het
eerst ook volledig ten uitvoer zijn gebracht.
Het resultaat was weliswaar een klein verlies maar dit gaf voldoende vertrouwen om de
toekomstige financiële situatie positief te beoordelen.
Weliswaar hebben een tweetal sponsoren (BASF en Imperial Tobacco) afgehaakt maar daarvoor
in de plaats is met veel enthousiasme de Vereniging Vrienden van Museum Joure opgericht met
als doel het Museum in de meest brede zin van het woord te ondersteunen. De vereniging beoogt
niet alleen financiële middelen te genereren maar ook middels een programma de onderlinge
band tussen de vrienden te versterken. De eerst resultaten zijn zeer bemoedigend en lijken het
financiële verlies meer dan te compenseren.

Personeel en vrijwilligers.
Dat we ondanks de bezuinigingen toch een vrijwel evenwichtig resultaat hebben gerealiseerd
kan voor een zeer groot deel op het conto worden geschreven van onze medewerkers en
vrijwilligers. Daar kan niet genoeg waardering voor worden uitgesproken.
Neemt niet weg dat door de budgettaire maatregelen zowel de druk op de
vrijwilligersorganisatie als de eigen (ook al verminderde) personeelsbezetting zodanig is
toegenomen dat de organisatie wel kwetsbaar is geworden. Het aansturen, inwerken en
begeleiden van vrijwilligers vraagt zoveel aandacht en tijd dat de ontwikkeling van noodzakelijk
geachte nieuwe plannen onder druk is komen te staan.
Een aantal maatregelen om hierin te voorzien is inmiddels genomen.
Ook met de gemeente is hierover van gedachten gewisseld en ingeval van goede plannen
hebben zij hun steun toegezegd.

Bestuur.
In 2016 hebben zich geen mutaties voorgedaan in het bestuur.

Toekomstige ontwikkelingen.
Zijn in het voorgaande al zo’n beetje genoemd. De belangrijkste zijn; De ontwikkeling van
Museum Joure in de richting van een “technisch” museum zal langzamerhand gestalte gaan
krijgen. De verbouwing van Pand 99 zal zijn begonnen. En de verdergaande samenwerking met
Bezoekerscentrum Mar en Klif zal dan zijn afgerond.

Barend Jan Luijtze,
Voorzitter

De gebouwen en vaste presentaties van Museum Joure

Monumentale gebouwen en vaste presentaties
Museum Joure is door de tijd heen uitgegroeid tot een omvangrijk museumcomplex bestaande
uit maar liefst tien prachtige, meest monumentale gebouwen, gelegen in een fraaie museumtuin.
In de bijlage is de geschiedenis van het museum in een notendop samengevat.

1. Entreegebouw
5. Ambachtengebouw
- balie
- presentatie klokken en zilver
- wisseltentoonstellingen
- educatieruimte
2. Johannes Hessel-pakhuis
6. Geelgieterij Keverling
- presentatie over koffie
- presentatie geelgieterij
- presentatie thee en tabak
- presentatie drukkerij
- studieruimte Histoarysk Wurkferbân
7. It Sael
Skarsterlân
Presentatie klokken
3. Geboortehuis Egbert Douwes
8.
Koffieen Theehuis (museumcafé)
- Bokmakamer
9.
It
Binnenplak
- geboortehuisje
Wisseltentoonstellingen
4. Kadehuis
10.
Museumwinkel
De Witte Os
- presentatie koperslagerij
- koffiebranderij (gesloten voor publiek)
De gebouwen zijn een essentieel deel van het verhaal dat Museum Joure vertelt, het verhaal hoe
kleine ambachtelijke bedrijven zich in de afgelopen eeuwen ontwikkelden. Deze panden
vormden immers samen het eerste industrieterrein van Joure en de gebouwen vertellen de
geschiedenis van de bedrijven die hier gevestigd waren: Douwe Egberts en Keverling. Die
geschiedenis is nog steeds te ruiken en te proeven in de museumwinkel De Witte Os en in het
museumcafé Het Koffie- en Theehuis. In de tentoonstellingszalen is het verhaal verder
uitgewerkt in een aantal vaste presentaties. Naast de historie van Douwe Egberts en Keverling
vertelt het museum hier ook de geschiedenis van de klokmakers, de zilver- en goudsmeden, de
koperslager en het drukkersvak. Dit laatste onderwerp is een verhaal apart. De drukkerij-afdeling
in het museum is ingericht en wordt beheerd door de stichting Fries Grafisch Museum. Deze
stichting huurt de betreffende ruimte bij Museum Joure. Overigens zullen de meeste bezoekers
niet merken dat deze afdeling een aparte status heeft. De museumrouting loopt hier gewoon
doorheen en bezoekers hoeven hier geen extra entree voor te betalen.

Aan de vaste presentaties is in 2016 niet veel veranderd. Wel zijn er een aantal kleine
onvolkomenheden opgelost, zoals foute of ontbrekende teksten. In het kader van de
jubileumtentoonstelling NIEUW! zijn er in de entreehal een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook
zijn er door de verhuurders verschillende bouwkundige problemen opgelost aan de panden,
onder andere Pand 99 en de Geelgieterij en het Kadehuisje zijn geschilderd en de gemeente
heeft de beschoeiing in de tuin opgeknapt.
Eind 2015 is met diverse externe experts een plan ontwikkeld om de routing, zichtbaarheid en
ook de praktische werkbaarheid van het museum te verbeteren. Deel van het plan is een andere
inrichting van de panden aan de Midstraat (8, 9 en 10) en een andere inrichting van de tuinen en
de Museumstraat, die tussen de museumpanden door loopt. In de loop van 2016 is met
verschillende partijen zoals de gemeente en verhuurder stichting Kofschip gesproken over de
mogelijkheden om deze plannen te realiseren. We hopen in 2017 de plannen te kunnen
concretiseren en in begin 2018 te kunnen realiseren.

Collectie Museum Joure
Museum Joure heeft een uitgebreide collectie. Een deel van die collectie is in het museum te
zien en een deel is opgeslagen. Het depot van Museum Joure is sinds 2009 ondergebracht in de
ruimtes van Oskar, de voormalige lokale omroep van Skarsterlân. Deze ruimtes maken deel uit
van het oude pand van It Toanhûs en zijn eigendom van de gemeente. De panden staan te koop
en het huurcontract met Museum Joure is formeel opgezegd. Inmiddels is een groep culturele
instellingen een initiatief gestart om dit pand aan te kopen en als oefenruimte te bestemmen. In
deze situatie kan het depot hier gehandhaafd blijven. We wachten de uitkomst van deze
discussie af.
Omdat ieder nieuw object geregistreerd en goed (volgens
museumnormen) bewaard moet worden, is Museum Joure
terughoudend met het aannemen van bruiklenen en schenkingen.
Simpelweg omdat iedere schenking en bruikleen veel werk kost.
Het museum neemt natuurlijk wel bijzondere stukken aan, die
leemtes in de collectie kunnen aanvullen en koopt in een enkel
geval een nieuw object. aan Dit jaar mogen wij ons weer
verheugen over een aantal nieuwe objecten. In de bijlage vindt u
hier een overzicht van.
In 2016 is een grote stap gemaakt in het verbeteren van de
collectieregistratie in het programma Adlib. Dat was hard nodig.
Een deel van onze collectie was nog niet overgezet vanuit de
oude papieren registratie naar een digitale registratie. Daarnaast
merkten we dat door de tijd heen de eisen en verwachtingen van
de museumregistratie veranderen (bv. op het gebied van foto’s
van de collectie). Via een subsidie van het provinciale project Kolleksje Tichteby en een kleine
eigen bijdrage was het mogelijk om gedurende het hele jaar 2016 iemand in deeltijd en tijdelijk
in dienst te nemen om de collectieregistratie te verbeteren. Begin 2016 werd die functie vervuld
door Lolkje Bouma en later door Anna Tjalsma. Beide dames hebben in samenwerking met onze
vaste conservator Margreet van der Zee en de vrijwilligers een grote slag geslagen en
deelcollecties in Adlib ingevoerd en de informatie over de objecten die al in Adlib stonden
verbeterd en aangevuld. Ook zijn van een groot deel van de collectie goede foto’s gemaakt, die
het mogelijk maken om de collectie straks via internet voor een groter publiek te ontsluiten.

Een andere belangrijke klus op het gebied van collectie was in 2016 het afstoten van de
bakkerijcollectie. Deze collectie wordt niet meer getoond en staat opgeslagen in depot. In 2016
is deze collectie goed geïnventariseerd en ontbrekende informatie over opslaglocaties
achterhaald. Ook is met verschillende schenkers, collega-musea en andere geïnteresseerden
contact geweest. Wij hopen begin 2017 de collectie op een goede manier te kunnen
onderbrengen op een plek waar de objecten weer voor publiek te zien zijn.

Historisch onderzoek: het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân
Onderdeel van Museum Joure is het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS), een tamelijk
zelfstandig functionerende werkgroep met zo’n 35 leden die historisch onderzoek doen naar het
grondgebied van de oude gemeente Skarsterlân. Het HWS is in diverse werkgroepen bezig met
het verzamelen, archiveren, onderzoeken van historisch materiaal en realiseren van presentaties
over de geschiedenis van Skarsterlân. Het documenteren van alle materialen vordert gestaag,
maar is en blijft een monnikenklus. Gelukkig hebben de vrijwilligers veel geduld en plezier in het
uitzoeken van alle achtergrondgegevens.
Een aparte werkgroep van het HWS heeft zich in 2016 intensief bezig behouden met het maken
van een film over stegen aan de Jouster Midstraat. Na jaren van
voorbereiding is deze film uiteindelijk begin 2017 vertoond, onder
veel publieke belangstelling.
In 2016 hebben Museum Joure en het HWS afscheid genomen van
de website www.jourebliktterug.nl. De website bleek niet
gebruiksvriendelijk en praktisch te zijn. Het HWS overweegt nu om
samen met de gelieerde stichting Út eigen gea een nieuwe website
te laten bouwen.
Het HWS is ook begonnen met het conserveren van de bekende
facebookgroep Ik bin in Jouster omdat.. een site waar veel
historische foto’s worden getoond en waar het publiek informatie
over deze beelden kan aandragen.
De aan het HWS gelieerde stichting Ut eigen gea brengt jaarlijks 3 gelijknamige tijdschriften uit
over de geschiedenis van dit gebied. Ook in 2016 werden er weer mooie verhalen verteld. Er zijn
ca. 900 abonnees.

Evenementen, voorstellingen, wisselexposities

(Vakantie)activiteiten in Museum Joure
Traditiegetrouw organiseert Museum Joure ieder jaar diverse activiteiten, in de vakanties en
daarbuiten.
-

-

-

-

-

-

Breicafé: In de wintermaanden is iedere woensdagochtend in het Koffie- en Theehuis van het
museum een breicafé, waar doorgewinterde breisters en beginners van harte welkom zijn.
Voorjaarsvakantie: Help pake en beppe de vakantie door. In de voorjaarsvakantie doet Museum
Joure altijd mee aan het project Help pake en beppe de vakantie door. Dit project wordt door
bijna alle Friese musea aangeboden. De Museumfederatie Fryslan verzorgt hiervoor de
gezamenlijke publiciteit. In 2016 werd tijdens deze vakantie het nieuwe programma Oan it
wurk! gelanceerd, een ‘speurtocht’ door het museum met een fraai vormgegeven doe-blad
en een gereedschapskistje met materiaal. Daarnaast was er tijdens deze week ook een
mogelijkheid om klokken te schilderen. De week was goed bezocht.
Damast uit de kast: Ook in 2016 vertelde Tine Oosterbaan in de mooie salons aan de Midstraat
iedere dinsdagmiddag in mei, juni en september over tafelgoed uit de 19 e en 20e eeuw.
Bezoekers genoten van de prachtige patronen als het damast glad gestreken op tafel lag.
Demonstratiedagen: Traditioneel organiseert Museum Joure in de maanden juli en augustus
iedere donderdag demonstraties. Dat gebeurde ook in 2016, verschillende ambachtslieden
waren actief, zoals de drukkers, koffiebrander, klokkenmaker, koperslager, theepakker en
zilversmid. De publieke belangstelling was dit jaar heel wisselend, sommige dagen was het
druk, andere dagen relatief rustig.
Instap-rondleidingen: Als experiment organiseerde Museum Joure in juli en augustus ‘instaprondleidingen’, rondleidingen voor individuen op een vast tijdstip. Aanmelden hiervoor was
niet nodig. De belangstelling was niet zo groot dat we dit experiment in deze vorm gaan
herhalen.
De Rabobank Museumkidsweek vond plaats van 15 t/m 30 oktober en hier deed Museum
Joure natuurlijk ook aan mee. Kinderen en (groot)ouders konden aan de slag met het
programma Oan it wurk en heerlijk spelen aan de speciale tafels met technisch lego, duplo
en elektrotechnisch materiaal. De Museumkidsweek werd redelijk goed bezocht.
Blik op Beeld: Op zaterdag 26 november 2016 organiseerde het Fries Film Archief samen met
Museum Joure (HWS) en Filmhuis Joure een ‘Blik op beeld’. Doel daarvan is om onbekend
particulier filmmateriaal in beeld te krijgen en te digitaliseren. ’s Middags vond een
inzamelingsactie plaats en ’s avonds was er in ‘t Haske een filmvertoning met een oude
dorpsfilm en een selectie van beelden van de voormalige regionale tv-zender Oskar.

Wisseltentoonstellingen
In het voorjaar van
tentoonstellingen plaats.
-

2016

vonden

verschillende

Frits Drent in Auditorium: In januari en februari
organiseerde het Fries Grafisch Museum in het
Auditorium een tentoonstelling van de kunstenaar Frits
Drent. Aanleiding voor deze expositie is de schenking van
een grote collectie grafiek van Frits Drent, die in het bezit
was van de gemeente Tytsjerksteradiel, aan het Fries
Grafisch Museum.

-

Gert Jan Slotboom in It Binnenplak: De tentoonstelling van Gert Jan Slotboom startte al in 2015
en liep de eerste weken van 2016 door.
Tine Oosterbaan in It Binnenplak: Van half februari t/m maart 2016 was in It Binnenplak de
quilts van Tine Oosterbaan te zien.

Stichting Keunst en Keur
De exposities in It Binnenplak en (deels) in het auditorium werden tot april 2016 georganiseerd
door de expositiewerkgroep van het museum. Deze werkgroep organiseerde ook de exposities
in de bibliotheek en het gemeentehuis. Vanwege de bezuinigingen heeft Museum Joure besloten
om zich te concentreren op de activiteiten in eigen huis. De expositiewerkgroep is vervolgens
vanaf april 2016 zelfstandig verder gegaan als stichting Keunst en Keur. De stichting blijft de
tentoonstellingen in het gemeentehuis en in de bibliotheek verzorgen. Ook heeft de nieuwe
stichting aangegeven in de toekomst op verzoek nog zeker tentoonstellingen in het museum te
willen inrichten, dat aanbod wordt zeer gewaardeerd! Met een gezellige theetafel is afscheid
genomen van de leden van de werkgroep.

Jubileumtentoonstelling NIEUW!
Het 40-jarig jubileum vierden we in 2016 met een bijzondere tentoonstelling: NIEUW! 200 jaar
innovatie en vakmanschap. Deze tentoonstelling liet zien hoe de bedrijvigheid in Joure (net als
overal in Nederland) de afgelopen 200 jaar is veranderd, van
kleinschalige werkplaatsen naar high tech fabrieken. Maar ook de
producten zijn veranderd, soms gaat het om een heel nieuw
product en soms om nieuwe verpakkingen.
Aanvankelijk was het plan om met wisselende tentoonstellingen
steeds andere perioden van die 200 jaar te laten zien. Uiteindelijk
is van dat plan afgezien. Met steeds een nieuwe tentoonstelling
lukt het niet om de verandering door de tijd heen te laten zien.
Daarom is gekozen voor een tentoonstelling die de
ontwikkelingen in verschillende perioden in één expositie toont.
De tentoonstelling bestond uit 4 gebieden die ieder een periode
toonden: 1816-1900, 1900-1950, 1950-2000, 2000-2016. Centraal
stonden de bedrijven/bedrijfstakken Douwe Egberts, klokken (en
daaruit voortvloeiend de meubelindustrie), zilver/goudsmeden,
de geelgieterij van Keverling. Het leuke van die bedrijven en bedrijfstakken is dat de meeste nog
steeds in Joure bestaan, als ambachtelijk bedrijf (klokkenmakers, zilver/goudsmid) of als high
tech bedrijf (Douwe Egberts, relatieringen, meubelmakers).
In de tentoonstelling waren gewone en nieuwsgierig makende objecten van vroeger naast
producten van nu te zien.




Objecten zoals de knipschaar en de kettingmachine laten zien hoe de ambachtslieden
vroeger oplossingen bedachten om hun werk te vergemakkelijken. ‘De innovatie van de
gewone man.’
Ingenieuze machines tonen de vooruitgang, zoals die in de 20 e eeuw in alle fabrieken én
huishoudens zijn intrede deed. De theezakjesmachines van Douwe Egberts is hier een
prachtig voorbeeld van. De ontwikkeling van het theezakje betekende innovatie in de fabriek,
en thuis bij het theezetten.





Op koffiegebied gaat de innovatie van koffieboon tot liquid koffie uit de koffieautomaat. En
natuurlijk eenvoudig koffiezetten met de oploskoffie van Moccona, het nieuwe product van
de jaren 60.
Gereedschap en machines van nu zien er verrassend vaak nog grotendeels hetzelfde uit als
vroeger. Soms is het materiaal veranderd (geen hout, maar staal), soms werken ze beter. Een
mooi voorbeeld is de draadtrekbank, je ziet in de tentoonstelling een mooie ouderwetse van
hout uit de 19e eeuw naast een nieuwe van staal uit de 21 e eeuw.

Voor de vormgeving van deze tentoonstelling is bureau Perspekt ingeschakeld. Dat resulteerde
in een verrassende presentatievorm, waarin juist ook in de vormgeving de industriële
geschiedenis van deze bedrijfstakken en Museum Joure werd benadrukt. Een frisse en
eigentijdse inrichting die duidelijk anders was dan de inrichting van de andere panden.
Door de aard van de tentoonstelling was NIEUW! een mooie introductie op de andere
onderdelen van het museum, waarbij het ook een invulling gaf aan één van de wensen van het
museum, namelijk het leggen van een relatie van vroeger naar het hedendaagse bedrijfsleven
en (enigszins) ook naar de toekomst.

Thematentoonstellingen bij NIEUW!
Rondom de tentoonstelling NIEUW organiseerde Museum Joure allerlei activiteiten, van kleine
thematentoonstellingen tot themaweekenden en lezingen.
In het Grafisch Kabinet organiseerde het Fries Grafisch Museum een serie tentoonstellingen die
de ontwikkeling van het drukwerk liet zien.






De serie begon met een expositie van een fraaie serie van ca 50 tabaksetiketten, prachtige
klassieke steendrukken met veel reliëf en soms gouddruk. De tentoonstelling was te zien van
25 april t/m 25 juli 2016.
Van 13 augustus t/m 23 oktober was in het Grafisch Kabinet een tentoonstelling te zien van
het eigen werk van de drukkers van de stichting Fries Grafisch Museum (FGM). De
kopperprenten, boekenleggers, oorkonden en ander drukwerk zijn allemaal door de
vrijwilligers van het FGM ontworpen en gedrukt in hun eigen boekdrukkerij in Museum Joure.
In de winter van 2016/2017 stelde het Grafisch Kabinet een serie
theateraffiches en programmaboekjes tentoon, gemaakt in een
offset-drukkerij. Daarmee besloot het Grafisch Kabinet een
mooie serie waarin de ontwikkeling van het drukwerk mooi terug
te zien is.

Ook in It Binnenplak waren verschillende thematentoonstellingen te
zien, passend bij de tentoonstelling NIEUW!


In april 2016 ging de serie van start met de tentoonstelling ‘Joure
van Toen’, een prachtige expositie van schilderijen, linosneden,
houtsneden en pentekeningen van verschillende kunstenaars. De
serie werk uit de eigen collectie van Museum Joure laat het Joure
in de 19e en begin 20e eeuw zien.



Van november t/m februari 2017 exposeerden Hanneke Staal en Wilma Raadsveld in It
Binnenplak van Museum Joure. In de tentoonstelling ‘door de vensters van Museum Joure’
waren foto’s en aquarellen te zien, die geïnspireerd zijn door het
uitzicht van de ramen in de prachtige gebouwen van Museum
Joure.

Activiteiten rondom NIEUW!
-

-

-

-

-

Museumweekend met Vintage Fair. Aansluitend op de opening van de tentoonstelling NIEUW!
vond het Museumweekend plaats. Tijdens deze twee dagen vond in het museum een Vintage
Fair met demonstraties plaats. De Vintage Fair was gepland in de museumtuin, maar werd
vanwege het koude weer de tweede dag naar binnen verplaatst. Het weekend was met ca.
700 bezoekers redelijk goed bezocht.
Zilverweekend. Tijdens het Zilverweekend op 28 en 29 mei stond de geschiedenis van het
Jouster zilver en goud centraal. Zilver- en goudsmid Watze van der Wal was aanwezig om
toelichting op zijn werk te geven en zilverexpert Jan Schipper taxeerde zilverwerk. Op zondag
gaf Hugo ter Avest een lezing. De activiteiten waren omlijst met muziek, schmink voor de
kinderen en leuke knutselactiviteiten. Helaas trok dit weekend niet heel veel (extra)
bezoekers.
Klokkenweekend. Op 9 en 10 juli organiseerde Museum Joure een speciaal ‘klokkenweekend’.
Voor kinderen (en hun ouders) stond een speciale junior-rondleider klaar, de kinderen
konden een eigen klok ‘pimpen’ en op zaterdag waren er voorstellingen van poppentheater
Jinky’s Mikmak. Op zondag was er muziek van Hot and Toasty. Voor de volwassenen waren
er demonstraties uurwerk maken, rondleidingen langs de meest bijzondere klokken uit de
collectie, een klokkenspreekuur, waarbij bezoekers hun eigen klok mee konden nemen.
De Bjusterbaarlike Simmerwike. In de laatste week van de zomervakantie was het tijd voor de
Bjusterbaarlike Simmerwike. Deze themaweek sloot dit jaar aan bij de tentoonstelling
NIEUW! en stond in het teken van techniek, natuur en wetenschap, van doen en ontdekken
rondom het thema: ‘Water ,vuur, aarde & lucht’. De opening van deze Simmerwike was op
maandag 22 augustus om 11 uur in Museum Joure met gedeputeerde Sietske Poepjes.
Daarna ging het programma los, met de Waterprofessor en het Frysk Lab, knutselactiviteiten,
wol vilten, zandvormen maken, etc. De week had een interessant programma, maar door het
extreem warme weer viel het aantal bezoekers enigszins tegen.
Kopergietersweekend/Open Monumentenweekend. Het Open Monumentenweekend op 10 en
11 september stond in het kader van de geschiedenis van de geelgieterij (kopergieterij) van
de firma Keverling. Tijdens dit weekend was er in de tuin van het museum ‘kopermuziek’ te
beluisteren, de koperslager was uiteraard van
de partij, de rondleiders vertelden over het
mooie pand van Keverling en als klapstuk was
er een demonstratie kopergieten. Dat bleek
overigens nog een hele uitdaging. Op de
zaterdag lukte het niet om het koper heet
genoeg te krijgen. Op zondag kwam dat
helemaal goed en werd er een aantal keren
gegoten. Publiek en medewerkers genoten!

-

Reünie Douwe Egberts-meisjes. In Joure waren ze een begrip. Het waren jonge vrouwen die in
de jaren 50, 60 en 70 met bussen werden opgehaald om bij de
Douwe Egberts-fabriek in Joure te werken. Museum Joure
organiseerde op 7 oktober voor alle voormalige ‘Douwe Egbertsmeisjes’ en iedereen die met hen gewerkt heeft een ‘meeting’.
Een groot succes. Zo’n 250 ‘meisjes’ kwamen op de bijeenkomst
af. Ze konden heerlijk bijpraten en ondertussen de tentoonstelling
bekijken. Velen namen ook foto’s van vroeger mee, waarmee wij
onze documentatie hebben aangevuld. Een super geslaagde dag!
- Douwe Egberts-weekend. Tijdens het aansluitende weekend (8 en
9 oktober) was het Douwe Egberts-weekend voor het brede
publiek. Tijdens dit weekend waren er koffie- en theeproeverijen,
rondleiders vertelden over de geschiedenis van Douwe Egberts
en lieten regelmatig de Sirocco-branders draaien. Ook waren de
ingebrachte foto’s voor het brede publiek te zien. Het weekend
trok veel bezoekers, met name mensen met een band met Douwe
Egberts.
- Spotlight-tours. Met de zaklamp in de hand op ontdekkingstocht langs mooie objecten en
spannende verhalen, dat zijn de spotlight-tours die Museum Joure dit jaar voor het eerst in
de kerstvakantie heeft georganiseerd. De lampjes werden aangeboden door sponsor
Spanninga Metaal BV. Met name in de tweede week trokken de spotlight-tours een mooie
groep mensen.
In 2017 vonden nog een aantal activiteiten plaats in het kader van de tentoonstelling NIEUW!,
onder andere het drukkersweekend en het weekend van Toen naar de Toekomst.

PUBLIEKSONTVANGST

Ontvangstbalie
Bij Museum Joure is tot begin 2015 de ontvangstbalie (met een kleine museumwinkel) tijdens
werkdagen bemenst door medewerkers van Empatec. Om de bezuinigingen het hoofd te bieden
is in het begin van 2015 de detachering van een aantal medewerkers van Empatec beëindigd.
Voor een deel van de baliewerkzaamheden zijn vrijwilligers geworven, die nu samen met een
medewerker van Empatec de werkzaamheden vervullen. Na enige opstartproblemen werken de
vrijwilligers en de medewerkers van Empatec prettig samen. Bij de balie worden individuele
bezoekers en groepen ontvangen en wordt de telefoon opgenomen en worden ontelbare andere
grote en kleine werkzaamheden verricht. De baliemedewerkers handelen ook
groepsreserveringen af, wat betekent dat de reservering wordt bevestigd, eventueel rondleiders
worden geregeld, bestellingen worden gedaan en de wensen qua catering met de vrijwilligers
van het Koffie- en Theehuis worden doorgesproken.
In de weekenden wordt de balie overigens bemenst door een trouwe en grote pool van
vrijwilligers.

Museumcafé Het Koffie- en Theehuis
Het Koffie- en Theehuis is het museumcafé van Museum Joure. Het is gevestigd in de oude
tuinkamers van de familie De Jong, de familie die de firma Douwe Egberts heeft opgericht en tot
in de jaren 70 eigenaar van het bedrijf was. De ruimtes zijn zeer sfeervol, maar wel toe aan een
opknapbeurt. Voor een verbouwing/aanpassing zijn inmiddels plannen gemaakt en we hopen
die in het voorjaar van 2018 te kunnen realiseren.
In het Koffie- en Theehuis komen veel mensen die na hun museumbezoek nog een kopje koffie
of thee halen, maar trekt ook een (vast) ander
publiek. Veel mensen combineren een
middagje winkelen of fietsen met een bezoekje
aan het Koffie- en Theehuis. In de
zomermaanden is het fraaie terras favoriet.
In 2016 zijn een aantal vernieuwingen
doorgevoerd in het Koffie- en Theehuis. Douwe
Egberts stelde nieuw serviesgoed beschikbaar
(en een aantal fauteuils, waarvoor nu echter
nog geen plek is). Ook werden de prijzen (iets)
verhoogd en is het assortiment enigszins
aangepast. Op aanvraag verzorgt het Koffie- en Theehuis tegenwoordig ook eenvoudige lunches
en organiseert in samenwerking met Mya Culinair high tea’s. De grootste verandering is dat sinds
april 2016 alle bezoekers een entreekaartje kopen inclusief een kopje koffie/thee. De entreeprijs
is op dat moment ook verhoogd. Doordat alle bezoekers van het museum een bon meekrijgen
voor een gratis kopje koffie of thee in het Koffie- en Theehuis is het hier veel drukker geworden.
Het effect waar we op hadden gehoopt!
Het Koffie- en Theehuis wordt (bijna) volledig gerund door een groep van ca. 30 vrijwilligers, die
zich met hart en ziel inzetten en die tamelijk zelfstandig werken. Een groot deel van deze
vrijwilligsters is rond het jaar 2001/2002 met dit werk begonnen. Een fors deel van deze

inmiddels wat oudere vrijwilligsters hebben in de winter van 2016/2017 afscheid genomen, dit
afscheid is vaak ingegeven door de toenemende drukte in het Koffie- en Theehuis. Begrijpelijk,
hoewel we hun kennis en ervaring zullen missen. Gelukkig is er een flinke nieuwe groep
vrijwilligers die het werk wil overnemen.
Museumwinkel De Witte Os
Museumwinkel De Witte Os is de meest sfeervolle winkel van Joure. Hier gaan nog ouderwetse
producten over de toonbank, zoals losse koffie en thee, ouderwetse snoepjes en zelfs snuiftabak!
Het winkeltje heeft een prachtig aanbod van cadeaupakketten. Ieder jaar zijn er ook weer een
aantal bedrijven die hiervan gebruik maken en De Witte Os vragen om (kerst)pakketten samen
te stellen. Een prachtig idee, dat de vrijwilligers van de Witte Os met verve uitvoeren.
Inkoop, planning en bemensing van de balie van De
Witte Os zijn volledig in handen van een groep
capabele vrijwilligers. Samen zorgen ze voor (bijna)
alle werkzaamheden die met deze winkel
samenhangen. Een aantal vrijwilligsters heeft
aangegeven minder vaak in De Witte Os te willen
werken. We zijn daarom begonnen met het
uitbreiden van de groep vrijwilligers om zodoende de
bemensing toch rond te kunnen krijgen.
Onze verbouwplannen voor Pand 99 raken ook De Witte Os. Op dit moment is het nog niet
mogelijk om binnendoor van het Koffie- en Theehuis naar De Witte Os te lopen. We hopen dat
we dit met een verbouwing begin 2018 kunnen veranderen.

Rondleiders
Museum Joure heeft een actieve groep vrijwillige rondleiders van rond 8 a 9 personen. De
rondleiders worden met name bij groepsbezoeken ingezet en soms bij bijzondere activiteiten
zoals de Museumweek. Er kan een rondleiding worden geboekt voor groepen vanaf 15 personen.
Is een groep groter dan 20 personen, dan wordt een tweede rondleider ingezet.
In 2016 kwamen er bijna 70 groepen bij het museum, waarvan er 35 een groepsbezoek met
rondleiding hadden geboekt. Bij een aantal grote groepen waren 2 of zelfs 3 of 4 rondleiders
nodig. Naast de reguliere rondleidingen werden dit jaar ook instap-rondleidingen aangeboden
en spotlight-tours. Dit vroeg van de rondleiders een andere manier van werken en dat betekende
soms ook een leuke uitdaging.

Educatie
Sinds december 2015 is Vera Damhuis werkzaam voor Museum Joure als educatiemedewerker.
Zij heeft het ingezette beleid om een aantal vaste projecten aan te bieden verder uitgewerkt.
Ervaringsgerichte beleving & plezierig kennismaken met ons aanbod heeft onze prioriteit.
Daarnaast zoeken we aansluiting met de methodes van het basis-, speciaal en voortgezet
onderwijs. Het project De Tijdmachine stond in 2016 succesvol op het programma en is na een
update inmiddels een sprankelende routing vol fijne opdrachten door het hele museum
geworden. Het bijbehorende materiaal van De Tijdmachine is fris en uitnodigend vormgegeven.
In 2016 is een tweede project ontwikkeld: de Theefabriek. Bij de ontwikkeling daarvan zijn

leerlingen en leerkrachten betrokken en is deels met Keunstwurk samengewerkt. Het is een
interessant project voor alle groepen van het basisonderwijs, met in de bovenbouw veel
aandacht voor industrialisatie en de V.O.C. geschiedenis. Het programma Tsjek van Omrop
Fryslân kwam opnames maken van de pilotschool en zond die op 5 april uit.
De techniek-gerichte projecten De Tijdmachine en De Theefabriek werden in 2016 weer via het
NME-netwerk Groen Doen aan de scholen aangeboden. De projecten zijn veel geboekt, mede
omdat het mooi aansloot bij de Kinderboekenweek en
omdat het project voor abonnee-scholen van Groen
Doen gratis was. Het museum ontving voor deze
groepen een vergoeding van Groen Doen. Ook de
contacten die via het speciaal- en voortgezet
onderwijs lopen, leveren mooie reacties op. Voor het
eerst deden we op 10 juni mee aan een doe- dag
cultuur van het speciaal onderwijs Friesland. Daar
komt zeker een vervolg op gezien de enthousiaste
reacties.
In totaal hebben we in 2016 785 kinderen ontvangen.
Naast de scholenprojecten ontwikkelde Museum Joure ook verschillende activiteiten voor
gezinnen, waaronder het programma Oan it wurk. Kinderen kunnen met een doe-blad en een
kistje met materialen in het museum op pad. In vakanties werd het aanbod aangevuld met
activiteiten zoals klokken (wijzerplaten) pimpen, technisch lego/duplo, etc. Tijdens Moederdag
bood het museum ook een speciaal theeprogramma aan, met een heuse Japanse geisha.
Verder onderhielden we onze contacten op educatief gebied en/of breiden deze uit via het Fries
Educatief Platform – overleg met collega educatoren die professioneel aan Friese musea
verbonden zijn-, Museumfederatie Fryslân, Skarlem, NME Mar & Klif, cultuur coördinator Miks
Welzijn, Bibliotheek Mar & Fean, Lân fan Taal- FC 2018, ICC-ers speciaal en voortgezet onderwijs.

Facilitaire zaken
Een museum kan niet zonder een adequaat team dat er voor zorgt dat de panden schoon zijn, de
lampen het doen en het afval wordt afgevoerd. De schoonmaaktaken, klein onderhoud en een
schier eindeloze serie andere werkzaamheden (terrasmeubilair van zolder halen, post
wegbrengen, bestellingen voor het Koffie- en Theehuis, e.d. .) zijn in handen van drie
medewerkers die via Empatec bij ons zijn gedetacheerd: Sake Bruinsma, Jan van der Molen en
Reitze Hof. Als beheerders zorgen zij voor de balietaken én voor de schoonmaak, e.d.
Een klusteam van vrijwilligers zorgt voor allerlei andere kluswerkzaamheden, van het opknappen
van tuinbankjes tot het belichten van tentoonstellingen. Het onderhoud van de tuin is sinds 2016
helemaal in handen van een tweetal vrijwillige tuinmannen. Daarmee is de kwaliteit van het
onderhoud omhoog gegaan en zijn uiteraard kosten bespaard.

PUBLICITEIT EN BEZOEKERS

Publiciteit
Ieder jaar probeert Museum Joure met bescheiden middelen zoveel mogelijk publieksaandacht
te genereren. Uiteraard worden er rondom de verschillende activiteiten die het museum
organiseert altijd persberichten verspreid, die door de lokale pers meestal goed worden
opgepakt en door de regionale pers zo nu en dan. Museum Joure hangt affiches van de culturele
activiteiten en tentoonstellingen op en verspreidt activiteitenagenda’s op de daarvoor geschikte
locaties in en rondom Joure.
Enkele highlights qua publiciteit in 2016:
-

-

-

-

Vrijwilliger Gerard de Lange van het Fries Grafisch Museum werd uitgebreid geportretteerd
in de Leeuwarder Courant over de Kopperprent die hij in 2016 maakte voor burgemeester
Veenstra.
Aan de opening van de tentoonstelling NIEUW! werd uiteraard door de pers ook aandacht
besteed. Directeur Iris Nutma en rondleidster Lammy Raggers werden o.a. door Douwe
Heeringa in het programma Op en Út geïnterviewd.
GPTV besteedde uitgebreid aandacht aan de demonstratiedagen in juli en augustus.
Op 6 oktober werd de Jouster editie van Stille Skatten op Omrop Fryslân vertoond. In dit ca.
10 minuten durend programma werden het museum en de collectie uitgebreid
geportretteerd. Het betrof een gesponsord programma waar de Museumvereniging en
Museum Joure aan bij hebben gedragen.
De reünie van Douwe Egberts-meisjes trok veel publiciteit, van de lokale omroep, Omrop
Fryslân tot Radio 5. Ook de Friese kranten besteedden uitgebreid aandacht aan de reünie.
In de herfst van 2016 maakte Abdul Antonio een gratis bedrijfsfilm over het museum, dat wij
via onze website en facebook verspreidden.
De spotlight-tours zijn publicitair ook goed opgepakt, met interviews van Omrop Fryslân, een
item in Hea! en aandacht in de Friese kranten.

Daarnaast verspreidt het museum de museumflyer in een brede regio (bijna heel Friesland, delen
van Groningen, Drenthe en Overijssel). Dat gebeurt deels door een verspreidingsbureau en deels
door eigen vrijwilligers en medewerkers. Verder doen wij mee met de minicards, die op
verschillende locaties in Noord-Nederland te vinden zijn. Ook adverteren wij op bescheiden
niveau in verschillende (toeristen)bladen. Museum Joure is in trek bij busmaatschappijen als
activiteit. Jaarlijks informeren wij de busmaatschappijen via Bus-idee over de mogelijkheden bij
ons museum.
Uiteraard houden wij ook onze website bij. Onze conservator twittert regelmatig (meer dan 1000
volgers) en sinds het najaar van 2015 zijn we ook heel actief op Facebook. Een mooie
manier om publiek te informeren en om contact te onderhouden. Het aantal Facebookvrienden groeit tot ca. 500 eind 2016.

In 2016 experimenteerden wij rondom de expositie NIEUW! en de begeleidende activiteiten met
extra pr-activiteiten zoals spotjes op de lokale televisie, promo-borden langs de invalswegen,
e.d.

Bezoekers
Het aantal bezoekers bedroeg in 2016 ruim 17.470. Ondanks onze inspanningen, neemt over de
jaren gezien het aantal bezoekers langzaam af. Een analyse van de bezoekersaantallen laat zien
dat die afname vooral plaatsvindt bij de niet-betalende bezoekers en de individuele bezoekers.
Dit jaar viel ook het aantal groepsbezoeken en het aantal schoolbezoeken (na topjaar 2015) iets
terug.
betalende bezoekers

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

totaal volwassenen
individueel (incl. korting
en MJK)

8.709

9.031

10.069

9.255

11.193

9.913

9.663

totaal kinderen en
gezinnen (incl.
gezinskaart)

2.478

2.416

2.001

1.858

1.502

1.712

1.793

totaal betalende groepen

3.997

6.716

6.439

6.769

2.978

3.765

3.535

114

609

219

465

742

1.065

723

totaal schoolgroepen
betaald
Gratis entree
totaal sponsors,
donateurs, e.d.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

564

481

395

231

453

124

182

totaal onderwijs niet
betalend

1.663

1.352

774

574

82

18

62

overig gratis entree (incl.
acties 2e kaartje gratis)

3.712

2.840

2.860

3.652

2.690

1.506

1.512

15.298

18.772

18.728

18.347

16.415

16.455

15.714

5.939

4.673

4.029

4.457

3.225

1.631

1.756

21.237

23.445

22.757

22.804

19.640

18.103

17.470

Totaal betaald bezoek
Totaal gratis entree
totaal bezoek

ORGANISATIE MUSEUM JOURE
Vrijwilligers
Museum Joure kan niet bestaan zonder de inzet van heel veel vrijwilligers en we mogen ons
verheugen in een grote belangstelling voor vrijwilligerswerk bij het museum. In totaal zijn er rond
de 170 vrijwilligers actief. Sommige zijn er heel regelmatig, andere doen zo nu en dan een klus.
De meeste vrijwilligers werken in werkgroepen.
-

Werkgroep De Witte Os: ca 15 personen, die ieder 1 of 2 dagdelen per week werken
Werkgroep Koffie en Theehuis: ca 30 personen, die meestal 1 dagdeel per week werken.
Werkgroep balie di t/m vr: 5 personen, die 1 of 2 dagdelen per week werken
Werkgroep balie za/zo: ca. 25 personen, die 1 dagdeel per maand of per 6 weken werken
Werkgroep rondleiders: 9 personen, die heel wisselend werken.
Werkgroep Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân, ca. 30 personen
Werkgroep educatie: 5 personen die heel wisselend werken.
Klusmannen- en tuinmannen: ca. 6 personen, waarvan een deel iedere week aanwezig is.
Werkgroep registratie: ca. 7 personen, waarvan de meeste iedere week aanwezig zijn.
Vakmannen/-vrouwen: een ‘pool’ van ongeveer 20 vakmannen en –vrouwen geeft
regelmatig demonstraties en vervult aanverwante taken (bv. koffie branden voor de
verkoop in De Witte Os).

Medewerkers
Het museum heeft een kleine kern van betaalde medewerkers.
Samenstelling van het team medewerkers per 31/12/2016
Jan van der Molen
Beheerder
Ca. 0,9 fte, gedetacheerd via Empatec
Reitze Hof
Beheerder
Ca. 0,9 fte, gedetacheerd via Empatec
Sake Bruinsma
Beheerder
Ca. 0,8 fte, gedetacheerd via Empatec
Marga SchipperFinanciële
0,4 fte
Valbracht
administratie
Margreet van der Zee
Conservator
0,8 fte
Joke Krul
Secretariaat/projecten 0,55 fte, vanaf 1 oktober 2015 0,4 fte
Vera Damhuis
Educator
0,5 fte vanaf 1 december 2015
Lolkje Bouma (t/m febr)
Collectie registratie
0,6 fte tot 30 augustus 2016
Vanaf febr. Anna Tjalsma
0,4 fte vanaf 1 september 2016 t/m 31
jan 2017
Iris Nutma
Directeur
0,5 fte, gedetacheerd via Mar en Klif

Bestuur
Het bestuur van Museum Joure bestaat uit 6 personen, met uiteenlopende achtergronden. In
de bestuurssamenstelling is in 2016 niets veranderd. In het voorjaar 2017 is Jan van der Linde
als penningmeester aangetreden.
Barend Jan Luijtze
Evelien Blaauw
Kor Konstapel
Lea Limonard
Gunar Boon
Cees Tournier

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Alg. lid
Alg. lid
Alg. lid

Vrienden, donateurs en sponsoren
Net als in voorgaande jaren zijn er gelukkig ook in 2016 heel veel particulieren en bedrijven die
Museum Joure steunen. Wij zijn heel blij met deze steun!
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een zelfstandige
vereniging Vrienden van Museum Joure. De twee vrijwilligers die in 2016
hiervoor het initiatief namen, kregen gedurende het jaar van verschillende
bedrijven positieve reacties en toezeggingen om lid te worden van deze
nieuwe vereniging. Eind 2016 is de vereniging inderdaad opgericht en zijn met
het bestuur van Museum Joure afspraken gemaakt over de omgang met de
bestaande vrienden/donateurs en sponsors.

FINANCIËN
Op deze plek een korte samenvatting van de financiële resultaten van Museum Joure.
Meer gedetailleerde informatie over de financiën van Museum Joure zijn op te vragen via
info@museumjoure.nl.
Staat van baten en lasten
Begr. 2016
Opbrengsten
Opbrengst activiteiten historische collectie
(entree)
Cultuurafdelingen (culturele activiteiten)
Brutowinst winkel- en horecavoorziening
Bijdragen van particulieren (sponsors,
vrienden)
Huuropbrengsten
Overige opbrengsten
Gemeentelijke subsidie
Bedrijfskosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Inventariskosten
Algemene en kantoorkosten
PR en marketing
Kosten activiteiten

Bedrijfsresultaat

2016

2015

52.450
4.600
58.923

63.527
145
36.325

56.790
5.708
48.307

33.800
2.800
300
234.377
387.250

33.620
1.632
234.377
369.625

34.839
2.364
851
294.377
443.236

200.100
5.100
119.750
10.350
13.800
10.200
25.950
385.250

197.072
11.066
112.540
9.199
14.077
14.266
14.525
372.744

241.741
11.121
115.595
15.026
21.079
11.270
18.672
434.504

2.000

3.119-

8.731

31.168-

(70)

Bijzondere baten en lasten
Jubileumproject 1816-2016
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

1.000
-500

225
-995

1.130
-924

Exploitatieresultaat

2.500

35.057-

8.867

2.500

2.500
-18.000

2.533
-

-

-10.000
-9.557

5.000
1.334

2.500

-35.057

8.867

Resultaatbestemming
Risicofonds culturele activiteiten
Legaat Wiegersma
Project De Tijd
2016
Overige reserves

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA

31-12-2016

31-122015

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Gebouwen
Inventaris
Andere bedrijfsmiddelen

9.465
20.379
5.123
34.968

10.314
27.201
6.404
43.918

18.117
192
18.309

20.291
115
20.406

4.054
8.577

6.691
11.566

9.573
22.203

1.660
19.917

113.546
1.468
115.014

156.472
1.888
158.359

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

155.526

198.682

TOTAAL ACTIVA

190.494

242.600

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN
Voorraden
Overige voorraden

VORDERINGEN
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies
Overige
vorderingen

LIQUIDE MIDDELEN
Rekening-courant bank
Kas

PASSIVA

31-122016

31-122015

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

79.038

88.595

79.293
158.331

104.793
193.388

931
21.956

2.278
27.237

5.438
3.837
32.163

6.627
12.528
48.670

190.494

242.058

Bestemmingsreserves

KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekening-courant
Leveranciers en handelscrediteuren
Belastingen en sociale
premies
Overige schulden

TOTAAL PASSIVA

Bijlage 1:

Aanwinsten 2016

aanwinsten 2016

objecten

SCHENKING
Nummer Voorwerp

Verworven van
H. Bourgonjen,
Joure
H. Bourgonjen,
Joure
fam. Haasnoot,
Maastricht
L. van der Meer,
Hoogeveen

2016-1

wandkandelaar Keverling

2016-2

kandelaar Keverling

2016-3

DE winkelblik metr twee deurtjes

2016-4

staartklok, Borger, in onderdelen

2016-5

koperen bloempot, Klaas Dijkstra

2016-6

5 eerste dagenveloppen 250 jaar DE

2016-7

diverse kranten

2016-9
2016-10

boek "Jeugdherinneringen van Marie ten Brink"
DE-geschenkenboekjes uit 1988-1997, 1999 en
gebruiksaanwijzing koffiemolen Spong (2007-556)

2016-11

DE-waardepunt-etiket twv. 5 punten

2016-13

gasmasker in koker, gevonden in Scharsterbrug

2016-14

granaathuls

2016-15

doos documentatie WOII

2016-16

doos voor theezakjes

2016-17

pakje losse thee Pickwick uit ca. 1995

2016-18

DE-reclame uit Panorama ca. 1936

2016-19

DE-reclame uit Panorama ca. 1936

2016-20

DE-reclame uit Panorama ca. 1936

B. Bergsma,
Drachten
B. Bergsma,
Drachten
B. Bergsma,
Drachten
F. Tolsma,
Oudehaske
S. Veenstra,
Scharnegoutum
S. Veenstra,
Scharnegoutum
S. Veenstra,
Scharnegoutum
S. Veenstra,
Scharnegoutum

2016-21

DE-verpakkingsdoos Fama

mw. Stuiver, Joure

2016-22

DE-verpakkingsdoos Roodmerk

mw. Stuiver, Joure

2016-23

tinnen bordje Hotel Reekers

2016-25

DE Finest Smoking Mixture Tabak 75 ct

J. Risselada, Joure
mw. N. Westra-van
Dijk, Joure

2016-27

instructiemap Constanta 2000 theezakjesmachine

N. Zwart,
St.Nicolaasga

2016-28

gereedschap en onderdelen voor Constanta
theezakjesmachine

2016-29

DE Oud Hollandse familiespellen

fam. Borg, Sneek
F. Tolsma,
Oudehaske
mw. H.Y. JelsmaTerra, Joure
R. van Dijk, Valthe
G. de Koeijer, Gouda
via Blokker,
Eindhoven

N. Zwart,
St.Nicolaasga
mw. DijkstraVerhoef

2016-3032
3 schorten gedragen bij de verpakkingsafdeling Tabak

mw. J. Mienstra,
Smilde

2016-34

C. Faber, Almkerk

Flip en Flap-spel

2016-35

Ridderlikeur met statiegeldetiket Fa. W. Huisman&Zn.
Torenstraat

2016-41

boekje ABC van de Thee

mw. J. Schurer,
Joure
mw. J. de HaanVaartjes

2016-44

diverse DE punten, 1,5, 3 en 7,5 pnt. ca. 1930

mw. D.C. Dumans,
Barendrecht

foto's, boeken en documentatie zijn niet meegenomen in deze lijst.
(HWS verzamelt, beheert en registreert die collectie)

Bijlage 2:

40 jaar: een beknopte geschiedenis van de gebouwen van Museum Joure

Op 1 juli 1976 opende de voorganger van Museum Joure, stichting Johannes Hessel Huis, de
deuren in het voormalige pakhuis van Douwe Egberts aan de Geelgietersstraat. In het pand was
een expositie te zien over de geschiedenis van Douwe Egberts. Op de eerste verdieping van het
pakhuis vestigde zich het Natuurmuseum, toen nog een aparte stichting. Op de zolder
organiseerde de Culturele Raad van de gemeente exposities op het gebied van beeldende kunst.
Door de tijd heen breidde het museum zich langzamerhand uit. Nieuwe panden, collecties en
taken werden aan het museum toegevoegd. In 40 jaar is er zeker heel veel veranderd en is het
museum uitgegroeid tot één van de grootste museumcomplexen van Friesland. Een beknopte
samenvatting van de veranderingen door de jaren heen.



















1980:Museumwinkel De Witte Os aan de Midstraat 97 geopend.
1981: geboortehuis van Egbert Douwes in de museumtuin geplaatst.
1984: Museumstraat aangelegd (verbindingsweg tussen de Sinnebuorren en het Waagplein).
1986: Keverling pakhuis en Keverling kantoor (huidige ambachtengebouw) aan het museum
toegevoegd.
1989: kadehuisje in beheer bij het museum als beheerderswoning.
1991: ‘Metaalfabriek Keverling’ toegevoegd aan het museum, met presentatie over Keverling
en Fries Grafisch Museum.
1993: Heemkundig werkverband Skarsterlân opgericht (latere HWS).
2001: Pand 99 aan Museum Joure toegevoegd, nieuwe horecavoorziening en nieuwe
tentoonstellingsruimte. Kultuerried organisatorisch onderdeel van Museum Joure.
2004: fusie Natuurmuseum en Johannes Hesselhuis tot Museum Joure.
2006: kadehuisje ingericht met koperslagerswerkplaats en koffiebranderij.
2009: depot verhuist naar ruimtes van voormalige lokale omroep Oskar, It Sael wordt
helemaal opgeknapt en ingericht met Friese klokken.
2012: Museum Joure neemt afscheid van de natuurexpositie, deze verhuist naar
Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum. Ook wordt afscheid genomen van de bakkerijtentoonstelling, de bovenverdieping van het Ambachtengebouw wordt ingericht als
educatieruimte.
2013: Het Johannes Hessel Pakhuis wordt opnieuw ingericht met op de begane grond een
expositie over koffie, op de eerste verdieping een expositie over thee en ook de
zolderverdieping wordt opgeknapt. Hier heeft het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân zijn
werkplek.
2015: Museum Joure stopt onder druk van de bezuinigingen met het organiseren van
voorstellingen en concerten buiten de eigen gebouwen (van oudsher de ‘Kultuerriedactiviteiten), zoals de concerten in Park Heremastate, de concerten in de verzorgingstehuizen
en de theatervoorstellingen in It Haske en de Rjochtdei.
2016: Museum Joure stopt met de organisatie van de exposities in de bibliotheek en het
gemeentehuis. De expositiewerkgroep gaat als een zelfstandige stichting verder: de
stichting Keunst en Keur.

Stichting Museum Joure
Geelgietersstraat 1 -11
Midstraat 97 en 99
Postbus 75
8500 AB Joure
t. (0513) 41 22 83
e. info@museumjoure.nl
i. www.museumjoure.nl
IBAN: NL44 RABO 0334 7703 19
t.n.v. Stichting Museum Joure

