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Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Zoutmuseum Delden. In dit verslag vindt u een
rapportage van de belangrijkste activiteiten die in het verslagjaar zijn ontplooid. Voor een deel zijn
dit structurele activiteiten, maar ook meerjarige projecten.
Het bezoekersaantal is in 2017 weinig verminderd ten opzichte van 2016. Met 6125 bezoekers nog
steeds ruim meer dan de 5000 die Het Sociaal Cultureel Planbureau in oktober 2014 voor kleine
regionale musea, zoals het onze, noemde als een goed resultaat. Maar toch een signaal voor de
organisatie om al het mogelijke te doen om de bezoekersaantallen weer om te buigen.
Naast het ontplooien van nieuwe activiteiten heeft in het najaar van 2016 en begin 2017 de audit
van het Museumregister, noodzakelijk om een geregistreerd museum te blijven, de nodige aandacht
van de organisatie gevraagd. In juni 2017 ontving het Zoutmuseum het bericht dat het predikaat
‘Geregistreerd Museum’ weer werd toekekend:
‘Het bestuur van Museumregister Nederland bekrachtigt bij dezen de conclusie van de
registratiecommissie: Positieve voltooiing van de herijking in het kader van de steekproef 2016 van
de museumregistratie van Stichting Zoutmuseum.
Mede namens de auditoren en de registratiecommissie feliciteren wij u van harte met dit
positieve resultaat. Graag benadrukken wij ook onze waardering voor uw grote inzet bij dit
traject.’
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(Frank Nuijens heeft m.i.v. 8 januari 2018 wegens werkzaamheden het bestuur verlaten).
Medewerkers
Het Zoutmuseum heeft, inclusief het bestuur, een 40-tal medewerksters en medewerkers die allen
op vrijwillige basis in diverse sectoren van het museum werkzaam zijn: de receptiemedewerkers, de
gidsen, de medewerkers van de huishoudelijke en van de technische dienst, de archiefmedewerkers,
de inkoopgroep, de leden van van de zoutvaatjesgroep.
Het jaarlijkse vrijwilligersuitje ging op 22 april naar het Memory Museum in Nijverdal, naar het
Klompenmuseum in Enter met aansluitend een diner in hotel De Zwaan in Delden.
De medewerkersbijeenkomst op 7 november bood het bestuur de gelegenheid om iedereen te
informeren over het wel en wee van het museum in 2017 en over de toekomstplannen.
Als dank voor alle inzet werden in december alle medewerkers weer verblijd met een kerstattentie.
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Een daling vergeleken met 2016. Het bestuur blijft ernaar streven om in de komende jaren om het
aantal bezoekers naar minstens 7000 te brengen.
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Archivering
De werkzaamheden ten behoeve van de archivering van de collectie werden wekelijks uitgevoerd
door een groep vrijwilligers. De archiveringsgroep kampt met aanzienlijke werkdruk door de vele
donaties aan het museum en de vragen over zout gerelateerde onderwerpen die er binnenkomen.
Daarnaast zijn, als gevolg van de museum-audit, de eisen aan registratie in het archiveringssysteem
Adlib toegenomen.
Nieuwe aanwinsten 2016
Literatuur
– Eerste druk (1919) van Schatten der Aarde, deel 1 en 2, hoe ze worden gewonnen, bewerkt en
gebruikt. Hierin ook een artikel over steenzout door de geoloog P. Tesch geschreven en ook met
afbeeldingen van zoutwinning in Rusland door Nederlanders.
Schrijvers onder leiding van D.A. Zoethout. Uitgevers-Maatschappij “Elsevier” Amsterdam.
– “Salz” met als inhoud de diverse aspecten van zout in de loop der eeuwen. Het boek is
uitgegeven ter gelegenheid van de Salzburger Landesausstellung in Hallein (30 april tot 30
oktober 1994). ISBN 3-85419-123-5
Objecten
– Wandbord (gekleurd Delfts) door de fa. Kiekens aan KNZ geschonken ter gelegenheid van het
60-jarig bestaan in 1967.
– Blauw haliet
– Twee zilveren jasspelden van KNZ voor personeel dat 25 jaar in dienst is.
– Petje met de tekst “ AKZONOBEL Tomorrows Answers Today''.
– Diverse binnen- en buitenlandse verpakkingen met zout.
– Tegel van Tichelaar Makkum met boortoren.
– Tegel van tichelaar Makkum met boortoren en opschrift “SMRI” (Safe Mining Research
Institute).
– Tegel van Tichelaar Makkum met boortoren en opschrift “VDS 1986” en “nr. 40”.
– Tegel van Tichelaar Makkum met vrouwen bij een zoutpan en op achterzijde Duitse tekst
betreffende vervaardiging en opschrift “VDS 1976 Amsterdam”.
– Twee tegels van Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek met de afbeelding van een boortoren. Er
is duidelijk verschil in schilderstalent.
– Tegel gemaakt door hobbyist met de afbeelding van twee boortorens.
– Een exclusieve kegelvormige keramische verpakking van British Salt.
– Wandbord (Delfts Blauw) met afbeelding van boorinstallatie en zouthuisje uitgegeven ter
gelegenheid van boring 400 in voorjaar 1994.
Beeldmateriaal
– Fotoalbum met afbeeldingen van de bouw van de fabriek en de huizen voor directie en personeel.
– Fotoalbum met enkele beelden van de Research- en Technologiedag op 5 oktober 1989 in de hal
van het hoofdgebouw (Het Witte Huis).
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AkzoNobel
AkzoNobel Hengelo steunde het Museum in 2017 met een substantiële bijdrage. Deze bijdrage is
van belangvoor de exploitatie van het museum. Het bestuur is bijzonder erkentelijk voor deze
ondersteuning door de Zoutproducent uit Twente.
Rabobank Centraal Twente
De goede contacten die het Zoutmuseum al jaren heeft met de directie van de Rabobank Centraal
Twente werden ook in dit verslagjaar voortgezet.
De continuering in 2017 van de sponsoring van het museum door de Rabobank stemde tot grote
voldoening.
Donateurs
De donateurs ontvingen een speciale uitnodiging voor de opening van de Glasexpositie op 29 april.
Gemeente Hof van Twente
De contacten met de gemeente Hof van Twente in het kader van het gemeentelijk
Accomodatiebeleid zijn ook in dit verslagjaar voortgezet.
In dit verslagjaar is het m.b.t. het pand waarin het Zoutmuseum is gevestigd niet gekomen tot een
oplossing in het kader van het Accomodatiebeleid.
Bordsponsoren
Een aantal bedrijven / instellingen uit Delden en omgeving leveren jaarlijks een financiële bijdrage
aan het Zoutmuseum. Hun bedrijfsnaam wordt getoond op het sponsorscherm op de 2e verdieping.
In 2017 betrof dit, naast bovengenoemd hoofdsponsoren: Oost Nederland Groep B.V.
schildersbedrijf Rin Rijssen; Rouwenhorst & Rouwenhorst Notarissen; Gall & Gall; Hotel Wapen
van Delden; Hotel De Zwaan; Aparthotel.
EXPOSITIE & EDUCATIE
De Glasexpositie
Burgemeester E. Nauta van de Hof van Twente opende op 29 april de Glasexpositie, georganiseerd
door Marja van Egmond, Gerda van der Linden en Jan Schut. Eind september werd de
tentoonstelling gesloten.
Deze expositie toonde glaskuntwerken van Anne Marie Stuy en Anneke Dijkhuis. Deze verkoopexpositie is voor alle partijen een succes geworden.
Het Zoutmuseum deed in de Museumweek (van 3 t/m 9 april) mee aan de actie ‘Ons Echte Goud’,
waarin het kistje met het eerste zout uit de Twentse bodem (de tuin van Kasteel Twickel) werd
getoond.
In juni kon de audiotour door het publiek in gebruik worden genomen. De reacties vanuit het
publiek zijn positief.
In voorbereiding
In dit verslagjaar zijn de voorbereidingen begonnen in samenwerking met het Bussemakerhuis in
Borne van een kantklosexpositie “Van alle kanten’, die gehouden zal worden van 1 augustus t/m 16
september 2018. De initiatiefnemers zijn Kanteo en ‘t Kaant Klöske uit Hengelo.
Daarnaast werd een tentoonstelling in voorbereiding genomen, gewijd aan 100 jaar zoutindustrie in
Twente.
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Educatie
Veel plezier beleefden de jongere bezoekers aan de speurtochten door het museum, waardoor zij
enig houvast hadden bij de vele facetten van het zoutverhaal. Na een geslaagde tocht ontvingen zij
een attentie als herinnering aan hun bezoek.
Nieuwe ontwikkelingen
Twee studenten van de Universiteit Twente hebben hun afstudeeronderzoek van de opleiding
Industrieel Ontwerpen bij het Zoutmuseum uitgevoerd en een bijdrage geleverd aan de verdere
ontwikkeling van onze permanente expositie.
Steven Spoolder schreef een ‘Ontwerp van een nieuwe wereldzoutkaart in het Zoutmuseum’.
Tijdens de informatieavond op 7 november lichtte Yanick Brezet zijn afgeronde bacheloropdracht
‘Het ontwerpen van een virtule reisopstelling naar de Twentse zoutcavernes’ toe.
Beide ontwerpen zijn veelbelovend voor verdere ontwikkeling.
PUBLIC RELATIONS
Ook in dit verslagjaar zijn de nodige activiteiten op het gebied van Communicatie en Marketing
ontplooid met het doel de continuïteit van het museum te waarborgen en recreanten en toeristen uit
de regio en daarbuiten te bewegen een bezoek aan het museum te brengen.
Aan een groepje studenten van de Saxion Hogelschool, die het “Saxion Top Talent Honours
Programma” volgen, heeft onderzoek gedaan naar de motivatie van bezoekers aan het Zoutmuseum
en mogelijke verbeteringen in de externe communicatie onderzoeken. Hun bevindingen hebben
helaas geen concreet resultaat opgeleverd.
De folderverspreiding in 2017 werd georganiseerd door het Zoutmuseum. De deelnemende partners,
Zoutmuseum, Houtzaagmolen, Wendezoele, Bussemakerhuis en Gidsen Oud Borne, namen in dit
jaar het initiatief om te komen tot een gezamenlijke folder voor 2018 en mogelijk volgende jaren.
Met het Aparthotel had het Zoutmuseum een apart arrangement. 400 gasten die een meerdaags
arrangement hadden geboekt bij het Aparthotel bezochten in het kader van dat arrangement ook het
Zoutmuseum.
TECHNISCHE ZAKEN
Er vond regelmatig overleg plaats tussen het bestuur en de heren Jan Naafs en Bart Vochteloo over
allerlei IT- en technische zaken binnen het museum. Zij geven gevraagd en ongevraagd hun
bevindingen en adviezen door aan het bestuur.
Enkele lekkages werden gedicht en het balkon bij de ingang werd provisorisch gerepareerd. In 2018
zal dit volledig moeten worden gerenoveerd.
Het Zoutmuseum heeft een zg. NAS in huis: Network Attached Storage, een digitaal archief, waarin
alle originele bestanden zijn opgeslagen. Hiermee wordt de continuïteit van onze informatievoorziening gewaarborgd.
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