20 JAAR HONIG BREETHUIS

JAARPLAN 2019
VERENIGING “JACOB HONIG JSZ. JR.”
HONIG BREETHUIS, ZAANDIJK
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TEN GELEIDE
In 2019 willen wij graag stilstaan bij het feit dat ons museum in het najaar 20 jaar bestaat
als woonhuismuseum van de witpapierfabrikeursgezin Breet onder de noemer Honig
Breethuis. Dit feit hopen wij extra luister bij te zetten middels een Jubileumprogramma.
Daarin zal de behangselschilder Willem Uppink centraal staan. Dit Jaarplan is een nadere
concretisering van het Meerjarenplan 2018-2022 getiteld “Zaans Verleden Delen en
Herbeleven”, waarin grotere lijnen voor de nabije toekomst zijn uitgezet.

BESTUURSSAMENSTELLING
Wij verwachten dat ons bestuur vanaf het voorjaar 2019 weer op volle sterkte zal zijn. Hiertoe zullen
in de Ledenvergadering Najaar 2018 drie nieuwe kandidaten worden voorgesteld. Het aspirantbestuurslid belast met het Museumpand is inmiddels goed ingewerkt en zal naar verwachting bij
deze vergadering haar functie formeel kunnen aanvaarden. Conform de Code of Governance zal Pier
van Leeuwen terug treden als bestuurslid Collectiezaken. Hij zal ons museum evenwel met raad en
daad terzijde blijven staan vanuit zijn nieuwe hoedanigheid als senior advisor collectie en museum.

VRIJWILLIGERS
Er zijn op dit moment circa 40 vrijwilligers die rondleidingen doen en helpen bij partijtjes en
evenementen, educatie en kinderprogramma’s verzorgen, wandelingen en concerten organiseren en
de website en publiciteit verzorgen.
In 2018 is er voor het eerst door een 10-tal vrijwilligers een Bedrijfs Hulp Verlening training gevolgd,
deze zal jaarlijks herhaald moeten worden.
De gewijzigde openingstijden in de zomer vragen meer inzet van de vrijwilligers en nieuwe
vrijwilligers zijn dan ook meer dan welkom. Focus zal dan ook liggen op het aantrekken van nieuwe
vrijwilligers, ook voor versterking van de verschillende werkgroepjes.
Een maal per jaar wordt een cursus gegeven om de kennis van rondleiden en de inhoudelijke kennis
van het Zaans Erfgoed in relatie tot het huis en de bewoners te vergroten.
6 keer per jaar vindt een werkvergadering plaats met de vrijwilligers.
Minimaal 6 keer per jaar wordt een uitstapje voor de vrijwilligers georganiseerd. Doel is de
onderlinge band te versterken, de inhoud van het bezoek draagt bij aan kennis die ook relevant is
voor het werken in het museum.
Voor deze vrijwilligers activiteiten € 100,00 p.p.pj. beschikbaar stellen.
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OPENSTELLING EN ACTIVITEITEN
Doelstelling: 2400 bezoekers per jaar (dit is exclusief educatie)
Te realiseren door openstelling en activiteiten zoals concerten, lezingen en tentoonstellingen. Voorts
door groepsbezoeken buiten openingstijden en ontvangsten en partijtjes.

OPENSTELLING
Doelstelling: Er vindt een wijziging plaats in de openingstijden in de maanden juni, juli, augustus en
september, het huis is dan van 11.00 tot 17.00 geopend.
In de winterperiode van 1 oktober tot 1 april is het huis van 13.00 tot 16.00 uur geopend, in de
maanden april en mei van 13.00 tot 17.00u.
Tijdens de zomer 2018 zijn de nieuwe openingstijden bij wijze van proef geïntroduceerd en succesvol
gebleken.

EVENEMENTEN
Al enige tijd is er een overaanbod van concerten in de Zaanstreek. Vanwege de daaruit
voortvloeiende teruglopende bezoekersaantallen bij onze concerten en de tegenvallende
kosten/baten verhouding heeft het bestuur besloten een andere weg in te slaan wat betreft de
concerten. Voor 2019 staan nog concerten gepland in januari (Palpita Trio), februari (Irene van den
Heuvel, cello), maart (jong talent FluXus) en april (Frederic Voorn). In oktober wordt verwacht Duo
Rossignol (fluit en theorbe). Daarmee wordt de traditie van concerten in de huidige vorm afgesloten.
Het voornemen is om met name jong talent in het Honig Breethuis een podium te bieden. Er is
inmiddels contact geweest met FluXus, Zaandam en ook het Conservatorium Amsterdam zal worden
benaderd. Verder zal worden nagedacht over een manier om de tafelpiano te blijven bespelen, zoals
overeengekomen met bruikleengever Frans Wytema.
Omdat het Honig Breethuis in 2019 in de huidige vorm 20 jaar bestaat worden een aantal
jubileumactiviteiten ontwikkeld. Een werkgroep is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor
een boekuitgave in het najaar over het leven en werk van Willem Uppink (1767 – 1849), maker van
de behangselschilderingen in de Tuinkamer. De uitgave zal worden gekoppeld aan een
tentoonstelling over Uppink. Over verdere activiteiten rond het jubileum wordt nog gedacht; opties
zijn onder meer een jubileumconcert en activiteiten voor de gastvrouwen en -heren. Ideeën voor
andere tentoonstellingen zijn nog in ontwikkeling.
Voor het Jubileumjaar is een intern Projectplan opgesteld. Als projectcoördinator is bestuurslid Judith
Sanders aangesteld.
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EDUCATIE
In 2019 worden de vijf educatieve programma’s van het Honig Breethuis, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Trijntje Bij vertelt, (groep 1 -3),
Trijntje op reis, (groep 1-3), op school;
In Zaandijk staat een huis (groep 1-3) in ontwikkeling
Grietje en Jan en hun verkleedkoffer, groep 3-4, op school;
De brieven van Maartje, groep 4–5-6.

aangeboden in het Cultuurmenu Zaanstreek aan leerlingen uit het primaire onderwijs. Hierbij ligt de
coördinatie bij Fluxus, centrum voor de kunsten en het erfgoed.
Het programma voor groep 7 en 8: Op de stoep halen we voorlopig van het programma. In deze
categorie wordt zoveel aangeboden door andere erfgoedinstellingen dat de keuze voor het Honig
Breethuis erg klein is geworden.
In het schooljaar 2017-2018 was dat tweemaal.
Coördinator educatie Joke Fieseler neemt als lid deel aan de vergaderingen van de
Erfgoedcommissie. Deze commissie beoordeelt of nieuwe programma’s gericht op erfgoededucatie
in het Cultuurmenu kunnen worden opgenomen en bewaakt de kwaliteit van de programma’s.
Ook voor het komend jaar worden enkele van bovengenoemde programma’s op het inhoudelijke en
de uitvoering aangepast aan de hedendaagse eisen.

MUSEUMPAND
ONDERHOUD
Ten behoeve van het onderhoud van ons monumentale museumpand zijn in 2018 reeds enige zaken
betreffende achterstallig onderhoud aangepakt. Hiertoe zijn goede afspraken gemaakt tussen ons
bestuur als gebruiker-beheerder van het pand en de Gemeente Zaanstad als eigenaar.
In 2019 zal met de Gemeente Zaanstad het Meerjarenonderhoudsplan worden afgestemd. Daarbij
zal een overzicht worden opgesteld van cycli en bijbehorende acties per kalenderjaar. Voor 2019 zijn
onder verantwoordelijkheid van de gemeente ten minste ingepland het schilderwerk van het
exterieur van het pand. Voorts zal op initiatief van de Vereniging een nieuw lichtplan worden
opgesteld om op termijn de huidige museumverlichting ter vervangen door led-verlichting.
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SCHOONMAAK & HOUSE KEEPING
Het lopende contract met het schoonmaakbedrijf is ongewijzigd en loopt naar tevredenheid. Helaas
ziet de afdeling Collectiebeheer van het Zaans Museum nog steeds geen kans om tijd vrij te maken
voor het stofvrij houden en reinigen van de collectiestukken. Onze vrijwilligers proberen dit zo
zorgvuldig mogelijk bij te houden. Ook worden de vrijwilligers ingezet voor de jaarlijkse poetsbeurt
van het koper.
De elektronische brand- en inbraakbeveiliging van het museumpand, ondergebracht bij de firma ATN
functioneert naar wens. Wel is bij controle gebleken dat de noodstroomvoorziening onvoldoende is
en dient er een extra power unit aangeschaft te worden.
Bij de controle van de brandblussers bleken deze aan vervanging toe te zijn, met het betreffende
bedrijf wordt overlegt wat er precies ter vervanging aangeschaft moet worden aangezien de huidige
blussers veel te zwaar zijn om te hanteren.

COLLECTIE & PRESENTATIE
Waar nodig zullen collectiestukken in de vaste presentatie actief worden geconserveerd dan wel
gerestaureerd. Dit geschiedt in goed overleg met het Collectieteam van het Zaans Museum. Hiertoe
behoort het regulier onderhoud van de beide tuinbeeldjes.
Mede in het kader van het naderende Jubileumjaar heeft ons museum een bijzondere aankoop
gedaan, die zal worden gepresenteerd binnen de Jubileumexpositie. Daarnaast kon een beoogde
tweede aankoop in 2018 worden voorgefinancierd. Het betreft een portret van een Zaanse
jongedame uit ca. 1830. De Vereniging hoopt dit portret in 2019 aan te kunnen kopen en te doen
restaureren ten behoeve van permanente presentatie.
Voor 2019 zijn achtereenvolgens als kabinettentoonstellingen beoogd: Hedendaagse (papier-)kunst
(voorjaar); een keuze uit de collectie Chinees porselein uit de ZOV (zomer); een Jubileumexpositie
gewijd aan de behangselschilder Willem Uppink (najaar en winter).

PUBLICATIES
De oplage van de museumuitgave “HONIG BREETHUIS – Thuis bij een Zaans koopmansgezin” (2012)
is nagenoeg volledig aangesproken. Heruitgave wordt derhalve serieus overwogen. Daarnaast beoogt
de Vereniging uitgave van een monografie over de behangselschilder Uppink. Deze zal niet ten laste
van de Verenigingsgelden worden uitgebracht, maar zo mogelijk d.m.v. fondsenwerving kunnen
worden gefinancierd. Voorts is ook voor 2019 weer een gedrukte Nieuwsbrief special beoogd voor
onzer leden en overige belangstellenden. Hierin zal opnieuw aandacht worden besteed aan de
historie van de Zaanse papiernijverheid.
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PROMOTIE
Ten behoeve van Informatievoorziening en Promotie zal de Vereniging gebruik blijven maken van de
geheel vernieuwde website en hieraan verbonden periodieke e-Berichten. Het lopende contract met
onze webmaster zal hiertoe worden verlengd. Verzorging van de e-Berichten zal zo mogelijk opnieuw
worden voorbereid door ons vrijwilligersteam, aangestuurd door ons bestuur. Voor 2019 is een
nieuwe tweetalige museumfolder nodig. Een proefversie is reeds in 2018 uitgetest en wacht op
herziene herdruk in oplage. Daarnaast zullen opnieuw Affiches voor concerten, tentoonstellingen en
wandelingen worden uitgebracht, alsmede een Activiteitenkalender.
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JAARBEGROTING
Inkomsten

2019

Bijdrage Gemeente Zaanstad

16.480

Entreegelden

3.750

Contributie

2.250

Donaties/giften

500

Bijdrage derden

0

Verkoop

500

Overige inkomsten

155

Uitbating

3.000

Educatie

3.210
29.845

Uitgaven
Onderhoud pand

7.000

Organisatie/administratie

3.500

ZOV collectie beheer enz.

3.500

ZOV collectie aankopen enz.

3.500

Registratie collectie en publicatie

0

Promotie en publiciteit

3.000

Bestuur/vrijwilligers

4.000

Uitbating

2.500

Educatie

2.845
29.845

Exploitatie resultaat

0
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