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VOORWOORD
Het jaar 2018 was een cruciaal scharnierjaar. Niet alleen voor maar zeker ook achter de schermen
heerste er heel wat bedrijvigheid.
Na een intens voortraject werd op 15 januari met het oog op de versterking van de eigen werking, op
het behoud van de regionale indeling van ons museum en op het verkrijgen van jaarlijkse
werkingssubsidies tot 2023 een ambitieus beleidsplan ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap.
Hiervoor werden omgevings- en SWOT-analyses opgemaakt voor de vijf museale basisfuncties en
werden verschillende interne en externe stakeholders mondeling en/of schriftelijk bevraagd. Finaal
werden een geactualiseerde missie, visie en doelstellingen met bijhorende acties en budgetten
geformuleerd. Op basis van het ingediende dossier en van een plaatsbezoek door een
beoordelingscommissie van experts behield het museum zijn regionale indeling en ontving het een
zeer goede beoordeling. Het museum behaalde voor zowat alle criteria de maximale beoordeling. De
minister van cultuur besliste bijgevolg dat het Jenevermuseum voor de periode 2019-2023 jaarlijks
190.000 euro werkingsmiddelen zal ontvangen, een verhoging met maar liefst 90% ten opzichte van
de voorgaande jaren. Het Jenevermuseum behoort daarmee tot de top drie van best beoordeelde
regionale musea in Vlaanderen (naast Texture in Kortrijk en Koers in Roeselare). Daar mogen we
terecht fier op zijn.
Niet alleen op inhoudelijk en strategisch vlak stonden er veranderingen op til, ook op organisatorisch
vlak werd vanaf 2018 een nieuwe structuur geïmplementeerd. Een in 2017door Musea Hasselt
aangevat traject mondde uit in een nieuw organogram waarin welbepaalde museale taken niet langer
per museum maar transversaal voor de 3 stedelijke musea worden opgenomen. Structureel vertaalt
zich dat in drie overkoepelende teams: team publiek, team collectie en team logistiek. Elk museum
behoudt weliswaar zijn eigen profiel, maar ook een directeur met een flexibel kernteam van
onthaalbedienden, die in geval nood in de andere musea kunnen ingezet worden, en desgevallend
een gespecialiseerde medewerker (zoals onze museumstoker). Doel van deze gewijzigde aanpak is
niet alleen het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen de stedelijke musea, maar meer
nog het bundelen en efficiënter inzetten van de eigen ontwikkelde expertises.
Tot slot werd in functie van een transparanter en efficiënt beleid voor Musea Hasselt een
geactualiseerde overeenkomst gesloten met de vzw’s die sinds jaar en dag de museumwerking
ondersteunden. Deze overeenkomst ging in per 15 januari 2018. Voor de vzw Nationaal
Jenevermuseum Hasselt betekent dit dat bepaalde verantwoordelijkheden die betrekking hebben op
de museale basisfuncties werden overgedragen aan de stad: de exploitatie van de museumtoegang,
van de stokerij en van het proeflokaal. De vzw kan zich op die manier meer ontwikkelen als een
ledenvereniging en blijft een van de belangrijkste stakeholders voor de museumwerking. De vzw blijft
ook de eigenaar van het leeuwendeel van de collectie, die in bruikleen gegeven werd aan de stad
Hasselt (c.q. Jenevermuseum).
Al deze interne ontwikkelingen betekenden niet dat onze bezoekers in de kou bleven staan.
Integendeel, de tijdelijke expo ‘Jenever op doek. De keuze voor actieve conservatie’, de gesmaakte
Jazz ’n Jenever-concerten, de Jeneverfeesten, met misschien wel de meest spectaculaire presentatie
van de huisjenever ooit, en de vele andere nieuwe en voortgezette samenwerkingen, acties en
projecten zorgden ervoor dat onze meer dan 30.000 gasten ongetwijfeld heel wat jeneverwijzer
werden.
Traditiegetrouw bedanken dan we dan ook met veel plezier en oprechtheid alle museummedewerkers,
vrijwilligers, bestuurders, subsidieverstrekkers en andere partners. We hopen ook in 2019 opnieuw
gebruik te kunnen maken van hun enthousiaste medewerking om er een succesvol jaar van te maken.
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I. COLLECTIEMANAGEMENT: VERZAMELEN – BEWAREN – ONDERZOEKEN
Beleidsplan 2015-2018, p. 32-33:
Strategische doelstelling: verdere ontwikkeling van de eigen expertise
Als voorbeeld van herbestemming van industrieelarcheologisch erfgoed en als wetenschappelijke
toetssteen in de historische en actuele gegevens over (Belgisch) gedistilleerd verzamelt, bewaart en
documenteert het Jenevermuseum het roerend, onroerend en immaterieel patrimonium met
betrekking tot de productie en de geschiedenis van het Belgische gedistilleerd (al dan niet geplaatst in
een ruimer geografisch kader) en onderzoekt het cultuurhistorisch belang ervan. Zo bevestigt het
Jenevermuseum zijn status als kennis- en expertisecentrum. Het museum zet in op de verdere
ontwikkeling en verdieping van zijn expertise en deelt deze. Hiervoor zoekt het museum de nodige
samenwerking met particulieren, verenigingen, musea en erfgoedcentra, beroepsorganisaties,
bedrijven en overheden.
1. VERZAMELEN
1.1.
MUSEUMCOLLECTIE
De museumcollectie werd in 2018 uitgebreid met 168 objecten waarvan 139 schenkingen en 29
aankopen.
Kanttekening bij het aantal schenkingen: 28% van de objecten die geschonken werden zijn objecten
die zich al langer dan twee jaar in het museum bevonden maar tot nog toe door omstandigheden niet
geïnventariseerd werden. Het wegwerken van nog niet geïnventariseerde objecten wordt ook in 2019
verdergezet.
In totaal bestaat de collectie eind 2018 uit 27.756 geïnventariseerde objecten.
Enkele bijzondere aanwinsten uit 2018 zijn:
Productieapparatuur
2018.0139.00 Driekantige smeltkroes in steengoed
2018.0167.00 Filtratieapparatuur
2018.0168.00 Distilleerapparaat
Promotiemateriaal
2018.0014.00 Verzamelkaart van Distillerie Maritime, Antwerpen, ca. 1890
2018.0015.00 Postkaart ‘La Popote’ van stokerij Neefs, Antwerpen, ca. 1900
2018.0038.00 Emailplaat ‘Sterk Stokers’ van Sterkstokers, Sint-Lenaerts, 2018
2018.0053.00 Affiche ‘Elixir de Cuba’ van stokerij Theunis-Derycke, Edingen, ca. 1902
2018.0054.00 Reclamekaart ‘Elixir de Cuba’ van stokerij Theunis-Derycke, Edingen, 1902
2018.0055.00 Verzamelkaart ‘Elixir de Cuba’ van stokerij Theunis-Derycke, Edingen, 1908
2018.0059.00 Affiche van La Grande Distillerie Belge (Cusenier), Brussel, ca. 1900
2018.0061.00 Affiche ‘Bitter Oriental’ van Privat-Livemont voor stokerij De Schoonen, Brussel, 1897
2018.0062.00 Affiche ‘Amer Jacques’ van stokerij Neefs, Antwerpen, ca. 1920
2018.0077.00 Baanaffiche ‘Hertekamp Schiedam’ van Pol Debaise voor stokerij Bruggeman, Gent,
1948
2018.0094.00 Affiche ‘Forum, Votre apéritif’ van Michel De Goeye voor stokerij Union Commerciale,
Courcelles-Trazegnies, 1923
2018.0104.00 Affiche ‘’t Wit Stoopke – Elixir De Kempenaar’ van stokerij Neefs, Antwerpen, ca. 1905
2018.0138.00 Wandklok ‘Wijnen VAF Likeuren’ van stokerij Vroonen-Aerts, Tongeren, ca. 1950
2018.0145.00 Drukplaat van stokerij Morey, Brussel
2018.0152.00 Sigarettenpijpje van stokerij Neefs, Antwerpen, 1ste helft 20ste eeuw
2018.0165.00 Fles ‘Hasseltse jenever’ van stokerij Fryns, Hasselt, 2018
Consumptie- en verpakkingsmateriaal
2018.0034.00 Fles ‘Goldwasser’ van stokerij Theunissen, Hasselt, ca. 1940
2018.0047.00 Fles ‘Elixir Oud Gent’ van stokerij Bruggeman, Gent, 1950-1970
2018.0056.00 Fles ‘Elixir de Cuba’ van stokerij Theunis-Derycke, Edingen, 1898-1902
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2018.0100.00 Lithosteen met etiket ‘Advocaat’ voor stokerij Sauté, Brussel, ca. 1900-1950
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2018.0115.00
2018.0117.00
2018.0119.00
2018.0122.00
2018.0126.00
2018.0130.00

Fles ‘Grand Cordial’ van stokerij Fryns, Hasselt, ca. 1930
Fles ‘Oude Krijger’ van stokerij Vandelaer, Hasselt, ca. 1935
Fles ‘Fines Citron’ van stokerij L. Vliers, Hasselt
Fles ‘Advocaat’ van stokerij Noblesse, Hasselt, 1910-1950
Fles ‘Crème de Noyaux’ van stokerij A. Corstiens, Hasselt
Zakfles ‘Chassart’ van stokerij Dumont de Chassart, 1952

Archivalia
2018.0065.00 Ordonnantie van 31 juli 1702 over het verbod op distilleren van brandewijn en levend
water, uitgevaardigd in Brussel
2018.0066.00 Ordonnantie van 24 juli 1747 waarin de Fransen de accijns verhogen op jenever in
Vlaanderen, uitgevaardigd in Antwerpen
2018.0067.00 Ordonnantie van 5 april 1723 over het heffen van taksen op brandewijn en
gedistilleerde wateren, uitgevaardigd door de stad Antwerpen
2018.0068.00 Ordonnantie van 19 november 1708 over het heffen van taksen op brandewijn in
Antwerpen
2018.0096.00 Receptenboek voor de volmaakte likeurstoker, Antwerpen, 1896-1910
Beeldende kunst
2018.0035.00 Schilderij ‘Roker in een taverne’ van Jean-Baptiste Madou, 1838 (olieverf op paneel)
2018.0036.00 Schilderij ‘La sortie du Cabaret’ van Frans Van Loo, 1872 (olieverf op doek)
2018.0037.00 Schilderij ‘De dronkaard’ van Abraham Diepraam, 17de eeuw (olieverf op paneel)
2018.0078.00 Schilderij ‘De herbergier’ van Gerard Portielje, ca. 1924 (olieverf op paneel)
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1.2.
COLLECTIE DOCUMENTATIECENTRUM
De bibliotheekcollectie van het documentatiecentrum telt eind 2018 2.197 titels.
Interessante aanwinsten zijn:
 French, John. The art of distillation. Krugersdorf (Zuid-Afrika), 2016.
 Sennett, Richard. De ambachtsman. Amsterdam, 2018.
 Ocejo, Richard. Masters of craft. Old jobs in the new urban economy. Princeton, 2017.
 Kosar, Kevin. Moonshine, a global history. Londen, 2017.
 Epstein, Becky Sue. Brandy, a global history. Londen, 2014.
 Symons, Thérèse, e.a. Staminés en cafés, Brusselse verhalen. Brussel, 2018.
 Kloek Wouter, e.a. Jan Steen en de historieschilderkunst. Zwolle, 2018.
 Lichtert, Katrien. Adriaen Brouwer, meester van emoties. Oudenaarde, 2018.
 Corbeyran & Chapuzet. Cognac, de invloed van demonen. ’s Hertogenbosch, 2017.
In 2018 nam het museum een abonnement op het Nederlandse magazine Whisky and Spirits.
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1.3.

ERFGOED EN MOBILITEIT (PERMANENTE OF SEMI-PERMANENTE BRUIKLENEN)

1.3.1. Bruiklenen in de permanente presentatie of in bewaargeving
De langdurige bruiklenen van het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen, het Museum over
Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT) in Gent en uit twee privécollecties bleven ook in 2018 behouden.
1.3.2. Bruiklenen aan derden
In 2018 waren er geen nieuwe bruiklenen aan derden.
De langdurige bruikleen aan het Radisson Blu Hotel in Hasselt werd in november 2018 gedeeltelijk
stopgezet. Door verbouwingen aan het hotel pasten enkele in bruikleen genomen stukken niet langer
in het concept van het hotel. Vier van de 12 collectiestukken werden in bruikleen gehouden. De
bruikleenovereenkomst werd in die zin aangepast.
1.4.

IMMATERIEEL ERFGOED

1.4.1. Iedereen Jeneverbaron
 In 2018 werden de reminscentienamiddagen met de naam ‘Iedereen Jeneverbaron’ voorgezet. De
belangrijkste doelstellingen van deze namiddagen: het verzamelen en borgen van verhalen,
tradities, rituelen en recepten m.b.t. jenever en likeur, het bewust maken van de deelnemers van
hun jenevererfgoed en het creëren van betrokkenheid op het jeneververhaal en de
museumwerking bij bepaalde gemeenschappen.
 Na een eerste evaluatie einde 2017 werd wegens de intensiteit van de organisatie en de
verwerking van deze namiddagen ervoor gekozen om het aantal te beperken. Er werden 3
borrelnamiddagen georganiseerd voor 3 seniorenverenigingen, goed voor 83 deelnemers
(gemiddeld 27,6 deelnemers per sessie): Vief Herk (Herk-de-Stad, 26/02), Vief Alken (Alken,
21/03) en OKRA Stevoort (30/05).
 5 vrijwilligers & 4 museummedewerkers werkten mee. Er werden 57 anekdotes, tradities, recepten
e.d. geregistreerd.
 De verenigingen waar het Jenevermuseum in 2017 op bezoek ging, werden in 2018 in het
museum uitgenodigd voor een rondleiding, een degustatie en jenevergesprekken. Er gingen 5 van
de 9 verenigingen op de uitnodiging in: OKRA Banneux (27/04), OKRA Heilig Hart (17/05),
gepensioneerden Virga Jessaziekenhuis (04/06), JAPS (11/10), Neos Kuringen (18/12).
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1.4.2. Productie van huisjenevers en huislikeuren
 Het Jenevermuseum houdt authentieke 19de- en vroeg-20ste-eeuwse recepturen van jenever en
likeur levend en produceert ze even authentieke 19de- en vroeg-20ste-eeuwse apparatuur. Deze
producten worden per glas of fles verkocht in het proeflokaal.
 De flessenlabels van de huisproducten kregen voor het eerste sinds heel lange tijd een nieuw
ontwerp (door Imagica, Hasselt).
 Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden Hasseltse Graanjenever 40% vol
geproduceerd:
o 905 kruiken van 70 cl
o 95 stopen van 50 cl (ledengeschenk voor de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt)
o 222 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal)
 Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden afgevuld Goudwater 38% vol (sinds 2017)
geproduceerd:
o 206 flessen van 50 cl
o 95 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal)
 Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden afgevuld Oranjebitter 38% vol (sinds 2008)
geproduceerd:
o 132 flessen van 50 cl
o
33 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal)
 Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden Elixir 35% vol (sinds 2005) geproduceerd:
o 218 flessen van 50 cl
o
89 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal)
1.4.3. Uitvoering oude drink- en antialcohol-liederen
Het Jenevermuseum vroeg aan het Hasseltse Omroerkoor om een aantal authentieke liederen over
drank op muziek te zetten en uit te voeren. Het ging om liedjes daterend tussen 1770 en 1901. De
liederen werden 4 keer uitgevoerd door het koor (cf. 3.1.2 en 3.8). Er wordt nog onderzocht hoe ze
geregistreerd kunnen worden.
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2.

BEWAREN

2.1.
PASSIEVE CONSERVERING
 Alle standaardacties werden voortgezet.
 Sinds september 2012 wordt met dataloggers continu de temperatuur en relatieve vochtigheid
gemeten. De dataloggers worden elke maand door de collectiebeheerder gedownload en
opgevolgd. Twee dataloggers (verouderde exemplaren) werken intussen niet meer naar behoren.
In 2018 werd nog gelogd in de kiemzolder, zowel in de open ruimte als in een vitrine en in een
ruimte op de zolder van het woonhuis waar de bedrijfsarchieven bewaard worden. Indien urgente
problemen zich voordeden, werden de nodige acties ondernomen.
 In het centrale museumdepot is de invulling van de kasten en de rekken met collectiestukken niet
overal optimaal. In 2018 werd verder gewerkt aan een betere ordening en plaatsing.
 In 2016-2018 maakte het Jenevermuseum deel uit van de tweede fase van RE-ORG Belgium, een
project rond reorganisatie van museumdepots, georganiseerd door het Koninklijk Instituut voor
Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) in samenwerking met FARO. Het Jenevermuseum werd hierin
begeleid door het M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen). Het Jenevermuseum
focuste met RE-ORG Belgium op de reorganisatie van de zolder van de schuur en van het
woonhuis waar in de loop van de jaren zogenaamde oneigenlijke depots gegroeid waren met veel
wanorde en een nog niet geïnventariseerde en erg stoffige en vuile collectie. De twee ruimtes
werden in 2017-2018 aangepakt waardoor de zolderruimte van het woonhuis omgevormd werd tot
een ruimte waar papieren materiaal (vooral de bedrijfsarchieven en documentatiemappen)
bewaard wordt en de zolderruimte van de schuur tot een propere ruimte waar vooral flessen en
ander nog niet geïnventariseerde objecten staan die nadien systematisch aangepakt kunnen
worden om te inventariseren.
2.2.

REGISTRATIE

2.2.1. Algemeen
 Momenteel zijn er 27.756 collectiestukken geïnventariseerd in Adlib.
 In het collectieregistratieprogramma zit veel informatie over de collectiestukken, maar niet altijd op
een uniforme, gestandaardiseerde manier. Vooral de thesaurus is over de jaren heen verzand. In
2012 werd de basis gelegd om deze systematisch bij te werken. De collectiebeheerder startte in
2012 met het opschonen van de thesaurus ‘objectnamen’ om het zoeken in de collectie te
vereenvoudigen en uniformiseren. Hieraan werd in 2018 verder gewerkt en het traject loopt nog
steeds.
 Twee onthaalmedewerkers helpen wanneer het kan bij de registratie en het aanvullen van de
beschrijvingen in de collectiedatabase Adlib. Eén onthaalmedewerker werkt aan de collectie
etiketten, de andere medewerker nam de losse speelkaarten voor zijn rekening.
 Een vrijwillige medewerker inventariseerde kleinere archieven, zoals documenten van de Waalse
stokerij Dumont de Chassart.
 Een vrijwillige medewerker neemt systematisch de documentatiemappen over de Belgische
stokerijen door, ordent ze en vult aan waar mogelijk.
 Twee vrijwillige medewerkers nemen in het Vlaamse landschap, waar mogelijk, foto’s van
(restanten) van stokerijen.
2.2.2. Erfgoedplus
In 2018 werd de selectie op Erfgoedplus verder uitgebreid, vooral met de deelcollectie affiches.
Momenteel staan 5.411 objecten op Erfgoedplus. Deze objecten zijn ook zichtbaar op Europeana, de
Europese website voor erfgoed. Ongeveer 19% van de totale collectie van het museum is online
toegankelijk. De raadpleegbare objecten zijn een mooie weerspiegeling van de diversiteit van de
collectie.
2.2.3. Pilootproject waarderen
Het Jenevermuseum participeert in 2017-2019 samen met het Openluchtmuseum Bokrijk, Texture en
het Museum van de Belgische Brouwers in het pilootproject waarderen ‘Naar waarde geschat, een
integraal waarderingstraject voor vier agrarische erfgoedcollecties in Vlaanderen en Brussel’ van het
CAG. Het Jenevermuseum koos ervoor om binnen dit project de deelcollectie kuipersmateriaal (127
objecten) en materiaal voor koperbewerking (88 objecten) aan te pakken. Uiteindelijke bedoeling is de
waarde van deze deelcollectie, die door het museum niet langer actief verzameld wordt, te kunnen
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inschatten en daar de nodige acties en/of heroriëntering aan te koppelen. Het waarderingstraject van
het Jenevermuseum maakt deel uit van de tweede fase (2018-2019) van het project. In het najaar
2018 werd werk gemaakt van de aanvullende registratie van de deelcollecties betrokken bij het
project. In het voorjaar 2019 staat de eigenlijke waardering op het programma.
2.3.
DOSSIER VOOR DE TOPSTUKKENLIJST
Eric Van Schoonenberghe startte in 2012 met een onderzoek naar de likeurtafel van stokerij Severy in
Hasselt, gedateerd begin 20ste eeuw. Dit resulteerde in 2015 in een uitgebreide tekst over de
likeurtafel. Deze tekst was de aanzet voor een dossier dat op 18 oktober 2016 ingediend werd om de
likeurtafel, samen met de 18de-eeuwse alcohol- en likeurinstallatie van het MIAT en de 17de-eeuwse
helm van het MAS (langdurige bruiklenen aan het Jenevermuseum), omwille van hun uniciteit,
zeldzaamheid en onmiskenbare cultuurhistorische waarde op te nemen in de topstukkenlijst van de
Vlaamse Gemeenschap. Het dossier werd mee geadviseerd en begeleid door ETWIE
(Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) en CAG (Centrum voor
Agrarische Geschiedenis). Ook het MIAT en het MAS onderschreven de aanvraag. Op 24 oktober
2017 werden deze stukken door de Vlaamse Regering voorlopig opgenomen op de Topstukkenlijst.
Op In juli 2018 werden de stukken definitief op de Topstukkenlijst geplaatst.
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3.
3.1.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
EIGEN ONDERZOEK

3.1.1. Onderzoek naar jenevermerken in Limburg
In 2012 startte het museum in samenwerking met een vrijwillige medewerker een onderzoek naar
jenevermerken. De vrijwilliger brengt in eerste instantie het aanbod van Limburgse jenever- en
likeurmerken uit de 19de en 20ste eeuw in kaart. De finaliteit van het project is het beter
documenteren van de verschillende jeneverstokerijen, het aanvullen van lacunes in de collectie, het
verder verfijnen van de collectieregistratie en het realiseren van database van (Limburgse) stokerijen.
Dit project werd in 2018 verdergezet en zal in 2020 resulteren in een dossiertentoonstelling.
3.1.2. Onderzoeksproject stokerij Fryns
In het najaar van 2015 werd gestart met een grootschalig onderzoek naar de geschiedenis van
stokerij Fryns in Hasselt. Een projectwerkgroep, waarin verschillende vrijwilligers zetelen en een
vertegenwoordiger van de familie Fryns, werd opgericht. Er werd ook een inventaris opgemaakt van
het reeds beschikbare collectiemateriaal en de aanwezige documentatie. De (toch wel grote) familie
Fryns werd bevraagd naar bereidwillige medewerking. Binnen dit onderzoeksproject zijn er heel wat
opportuniteiten met betrekking tot het immateriële erfgoed van de stokerij in kwestie. Het is de
bedoeling dat de onderzoeksresultaten uitmonden in een tentoonstelling met publicatie in de volgende
beleidsperiode.
3.1.3. Recreatie originele recepten Amer Noir en Oranjebitter van stokerij Looienga
Via een privépersoon kwamen de originele recepten van de likeuren Amer Noir en Oranje Bitter van
de Hasseltse stokerij Looienga in handen van het museum. Een reconstructie-/recreatietraject van
deze vroeg-20ste-eeuwse likeuren werd opgestart.
3.1.4. Opstart onderzoeksproject Edgard Darimont
In het najaar van 2018 werd een opstartvergadering gehouden met expert Karl Scheerlinck over een
onderzoeksproject naar ontwerper Edgard Darimont (Hasselt, 1909 – Lanaken 1980). Edgard
Darimont ontwierp, hertekende of herinterpreteerde voor verschillende stokerijen en andere bedrijven
etiketten, affiches, pancartes en andere promotiemiddelen. Bedoeling is dat de onderzoeksresultaten
uitmonden in een tentoonstelling en publicatie in de volgende beleidsperiode.
3.2.

BIJDRAGEN AAN EXTERN ONDERZOEK: TETRA-PROJECT ‘CONSISTENTE PRODUCTIE VAN
ALCOHOLISCHE DRANKEN GEAROMATISEERD MET KRUIDEN’
Het Jenevermuseum is een van de partners in een TETRA-project van de KULeuven – Faculteit
Industriële Ingenieurswetenschappen. Het project onderzoekt de variabiliteit van kruiden(aromaten)
als onmiskenbaar probleem aangaande het consistent aromatiseren van een eindproduct. De
middelen voor dit project komen uit het TETRA-Fonds, beheerd door IWT (het agentschap voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie). Dit fonds heeft tot doel de kennisbasis van hogescholen
en universiteiten te verhogen ter verbetering van het onderwijs en maatschappelijke dienstverlening
én hen actief te laten bijdragen tot het verhogen van de innovatiecapaciteit bij Vlaamse bedrijven. Het
Jenevermuseum brengt zijn expertise in van het werken volgens laat-19de-eeuwse en vroeg-20steeeuwse technologieën en technieken. Dit onderzoek werd in oktober afgerond, maar zal uitgebreid
worden met een vervolgonderzoek over de invloed van houtlagering op bier en jenever en de impact
van kruiden hierbij.
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II. PUBLIEKSBEMIDDELING EN -WERKING: PRESENTEREN - INFORMEREN
Beleidsplan 2015-2018, p. 33 - 34
Strategische doelstelling: elke bezoeker telt
Elke bezoeker, virtueel of fysiek, van het Jenevermuseum wordt ‘jeneverwijs’ en vervolgens
ambassadeur van het jeneververhaal. Hiertoe voorziet het Jenevermuseum een laagdrempelige en
kwaliteitsvolle programmatie en een gedifferentieerde communicatie waarbij de nadruk ligt op de
verworven inzichten en de persoonlijke beleving van een publiek van (jong)volwassen liefhebbers van
erfgoed, (streek)gastronomie, wetenschap en techniek.
1. ALGEMENE TOEGANKELIJKHEID
1.1.

MUSEUM

1.1.1. Toegangstarieven
In 2018 werden de volgende toegangstarieven gehanteerd:
Individuelen:
65-Plus
Jongeren tot 26 jaar:
Kinderen tot 12 jaar:
Groepen (vanaf 15 personen):

€ 7 p.p. inclusief consumptie
€ 5 p.p. inclusief consumptie
€ 3 p.p. inclusief consumptie
gratis
€ 5 p.p. inclusief consumptie

1.1.2. Openingsuren in 2018
Het museum was afgelopen jaar 290 dagen geopend:
In 2018 hanteerde het Jenevermuseum niet langer een onderscheid tussen laag seizoen (novembermaart) en hoogseizoen (april-oktober) met beperkte openingsuren tijdens het weekend.
Het museum is nu steeds open van 10 tot 17u.
Sluitingsdagen waren: maandag, 1 januari, 24, 25 en 31 december en de maand januari (behalve
tijdens de kerstvakantie).
1.2.
DOCUMENTATIECENTRUM
Het documentatiecentrum is raadpleegbaar op afspraak en binnen de normale kantooruren.
Regelmatig ontving het museum aanvragen voor informatie (zowel schriftelijk, telefonisch als
persoonlijk) en dit hoofdzakelijk in functie van eindwerken en papers door scholieren en studenten,
maar ook in functie van andere onderzoeken en projecten.
2. TIJDELIJKE TENTOONSTELLING: JENEVER OP DOEK. DE KEUZE VOOR ACTIEVE CONSERVATIE
VAN 4 JUNI TOT 1 JULI (VERLENGD TOT 6 JANUARI 2018)
Gezellige herbergtaferelen, plezierige drinkscènes, portretten van een genietende drinker maar ook
enkele schrijnende dronkenmanstaferelen. Het Jenevermuseum investeert sinds enige jaren in
schilderwerken van bekende en minder bekende Belgische kunstenaars en toonde in deze expo een
selectie uit zijn kleine maar fijne kunstcollectie.
De schilderijen aankopen is één zaak, ook het goed bewaren voor de volgende generaties is een
belangrijke taak voor het museum. Alle schilderijen ondergingen de laatste drie jaar een grondige
opfrissing door een team van restauratoren-conservatoren. Actieve conservering was daarbij het
codewoord: behandeling van schimmel- of houtwormaantasting, fixatie van loslatende verfdeeltjes,
verwijderen van oppervlaktevuil, verstevigen van de lijst, …
Aan de hand van duiding bij de schilderijen en fotoreeksen in een multimediatafel gaf de
tentoonstelling een inkijk in het proces van actieve conservering.
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3. ACTIVITEITEN
3.1.
TOURNÉE LOCALE
Tournée Locale is een cultuurfestival dat van 20 april tot 6 mei 2018 liep in volgende Hasseltse
Stadswijken: in Runkst, stationsomgeving en Heilig Hart. Het Jenevermuseum brak voor Tournée
Locale buiten zijn muren met de volgende projecten en activiteiten:
3.1.1. Workshops: Zó smaakt Heilig Hart! (13/03) / Zó smaakt Runkst (13/03)
Samen met de bewoners van de wijken Runkst en Heilig-Hart ging het Jenevermuseum op zoek naar
de authentieke jeneversmaak van de wijk! Een aantal buurtbewoners stelde tijdens een workshop zelf
een eigen graanjenever samen. Uit een 10-tal zelfgemaakte jenevers kozen zij na een strenge maar
rechtvaardige degustatie en evaluatie respectievelijk de ultieme Runkster graanjenever en Heilig Hart
Graanjenever. Deze jenevers werden samen met de burgemeester gepresenteerd op de wijkfeesten
‘Runkst feest! (21/04) en Heilig Hart feest! (29/04).
Aantal deelnemers Heikig Hart wijk: 8
Aantal deelnemers Runkst: 16
3.1.2. Druppelgewijs: liederen voor en tegen den drank
Het Jenevermuseum vroeg aan het Hasseltse Omroerkoor om een aantal van die anti-alcoholliederen
opnieuw uit te voeren en ze samen met enkele drinkliederen te verwerken tot een mini-concert. Zo
houden we samen deze traditionele liederen ook nu nog springlevend. In het kader van Tournée
Locale vonden drie gratis toegankelijke concerten plaats:
04/05: Wijkrestaurant Runkst - Ontmoetingscentrum Heilig Kruis
06/05: Stationsfeest Tournée Locale
08/05: Wijkrestaurant Heilig Hart – Ontmoetingscentrum Crutzenhof
3.2.
JAZZ ’N JENEVER
 Voor het vierder jaar op rij programmeerde het Jenevermuseum in samenwerking met jazzexpert
en -muzikant Arne Van Coillie jazzconcerten onder de naam ‘Jazz ’n Jenever’.
 Aantal aanwezigen: De Groote – Faes Duo (16 maart): 28 / Lionel Beuvens Quartet (27 april): 38
Lester’s Blues (29 juni): 44 / Jokke Schreurs Solo (7 september): 38 / Tripod (16 november): 48
3.3.
ERFGOEDDAG (22 APRIL) – KIEZEN
 Het Jenevermuseum deed zijn deuren gratis open op de erfgoeddag (thema: kiezen) van 10 tot 17
uur. Conservatoren-restauratoren Emma Van Briel en Daniëlle Depoortere leidden de bezoekers
rond op de expo 'Jenever op doek. De keuze voor actieve conservatie' en gaven uitleg bij
mogelijke problemen met schilderijen. Daarna kon men zijn schilderij aan hen voorleggen voor
een diagnose.
 Aantal bezoekers: 144
3.4.
URBAN TRAIL HASSELT (21 MEI)
 Op Pinkstermaandag was het Jenevermuseum een van de deelnemende locaties van de Urban
Trail in Hasselt.
 Deelnemers: ca. 2.300
3.5.
THEATER OP DE MARKT (10 EN 11 AUGUSTUS)
In de zomer sloeg Theater op de Markt opnieuw zijn tenten op in Hasselt. Dit keer deed het
proeflokaal dienst als een van de locaties. Gezelschap Tent & Zinzi Oegema bracht 3 maal de
voorstelling Barstool Bound. Elke voorstelling was uitverkocht (3x 60 toeschouwers).
3.6.
OPEN MONUMENTENDAG (9 SEPTEMBER)
 Het museum stelde opnieuw zijn deuren wagenwijd en gratis open.
 Aantal bezoekers: 151
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3.7.
HASSELTSE JENEVERFEESTEN (20 EN 21 OKTOBER)
 De 29ste editie van de Hasseltse Jeneverfeesten zette het museum en de stad weer op stelten.
Het museum was gratis toegankelijk en de ambachtslieden gaven opnieuw het beste van zichzelf.
Op zaterdagnamiddag werd de nieuwe in het museum gestookte Hasseltse Graanjenever
tevoorschijn gehaald via de werfkraan op begijnhofsite. Daarna werd hij officieel goedgekeurd
door burgemeester Nadja Vananroye. Vervolgens speelde het Independent Booze Orchestra de
pannen van het dak, wat zij herhaalden op zondag. Op zondag stonden ook de shakers van
CocktailSensation paraat tijdens 4 spektakelsessies.
 Aantal bezoekers: op zaterdag 4.270, op zondag 4.615 (totaal: 8.885)
3.8.
BEKOORLIJK (25/11)
 Het Jenevermuseum nam deel aan de jaarlijkse Hasseltse korenhappening. Het Omroerkoor wa
te gast met zijn programma ‘Druppelgewijs’ (cf. 3.1.2.). Toegang was gratis.
 Aantal deelnemers: 119
3.9.
MAANDELIJKSE RONDLEIDING MET GIDS
 Van april tot oktober stond elke laatste zondag van de maand een gids klaar voor individuele
bezoekers, die graag de kleurrijke kanttekeningen bij het museumverhaal ook eens willen horen.
 Aantal deelnemers april: 0 / mei: 2 / juni: 0 / juli: 23 / augustus: 11 / september: 9 / oktober: 4
3.10. APP ‘JENEVERROUTE’
De mobiele applicatie (app) van de Hasseltse jeneverroute werd in 2018 349 keer geüpload via de
AppStore (iOS: 213) en via Google Play (Android: 136).
4. SAMENWERKINGSVERBANDEN
4.1.
VZW NATIONAAL JENEVERMUSEUM HASSELT
Naar aanleiding van de nieuwe overeenkomst tussen de stad Hasselt en de ondersteunende
museumvzw’s die in werking trad per 15 januari ontwikkelde de vzw Nationaal Jenevermuseum
Hasselt zich tot een ledenvereniging die diverse activiteiten rond jenever voor haar leden organiseert.
De vzw blijft eigenaar van het grootste deel van de collectie en stelt deze ter beschikking op basis van
een langdurige bruikleenovereenkomst. Het Jenevermuseum treedt steeds op als een
verantwoordelijke collectiebeheerder en als partner bij de ledenactiviteiten waar gewenst en waar
mogelijk.
4.1.1. Uitstap
Op 16 juni organiseerde de werkgroep ledenwerking van de vzw een uitstap naar de Graanstokerij
Filliers in Deinze in combinatie met het luchtvaartmuseum Stampe en Vertongen in Deurne.
4.1.2. Food pairing Chocolade en Jenever
Op 4 november bood de vzw haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de food pairing
workshop van het museum ‘Chocolade en Jenever’.
4.1.3. Voordracht door restauratrice Emma Van Briel
Op 2 december nam restauratrice Emma Van Briel de vzw -leden mee op sleeptouw in de
tentoonstelling ‘Jenever op doek. De keuze voor actieve conservatie’.
4.2.
GESPREKSTAFEL PUBLIEKSWERKING
In 2015 werd er een gesprekstafel publiekswerking opgericht. Deze gesprektafel wil de samenwerking
binnen de stad op het vlak van publiekswerking versterken. In de gesprekstafel zetelen mensen van
verschillende diensten: musea, Abdijsite Herkenrode, bibliotheek, Japanse Tuin, toerisme, sport,
jeugd, archief, cultuurcentrum, cultuur, … De bedoeling is om op korte termijn enkele quick-wins te
realiseren en op lange termijn een duurzame samenwerking over de diensten heen te bekomen.
De gesprekstafel publiekswerking wordt aangestuurd door de stafmedewerkers publieksbemiddeling
en communicatie van de stedelijke musea. Zij namen ook het initiatief om binnen de musea zelf de
knelpunten te benoemen en acties te ontwikkelen.
De gesprekstafel kwam samen op 20/3.
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4.3.
CULTUURSCHAKELS
In het kader van Dynamo3, is het Jenevermuseum een cultuurschakel. Canon cultuurcel wil leerlingen
kennis laten maken met cultuur, bijvoorbeeld in het museum. Dit stuit in de praktijk vaak op een
mobiliteitsprobleem. Daarom focust de Dynamo3-campagne op gratis streekvervoer met bussen van
De Lijn voor klassen naar cultuurschakels: dit zijn culturele instellingen in de wijde schoolomgeving die
zich opwerpen als knooppunten van cultuureducatie. Scholen die zich voor de Dynamo3-campagne
inschrijven, krijgen het vervoer van en naar het Jenevermuseum gratis.
4.4.
ERFGENOTEN: NETWERK ERFGOEDEDUCATIE LIMBURG
De Musea Hasselt zijn via de stafmedewerker publieksbemiddeling lid van het Netwerk
Erfgoededucatie van de provincie Limburg. Cultuureducatie is een van de prioritaire actiepunten van
het Limburgse cultuurbeleid. Doel is de cultuurparticipatie te verhogen en het cultuuraanbod kwalitatief
te versterken. Het netwerk erfgoededucatie is een platform waar hier rond gewerkt wordt. Er wordt
geëxperimenteerd, van elkaar geleerd en samengewerkt.
Het netwerk werkt actief aan verschillende projecten. De Musea Hasselt (stafmedewerker
publieksbemiddeling) werken mee aan het traject ‘meerstemmig erfgoed, multiperspectiviteit in het
onderwijs’.
De stafmedewerker educatie zetelt in de stuurgroep en in ontwerpteam 2: de middeleeuwen. Het
project startte in februari 2016 en liep verder in 2017 en 2018. De stuurgroep kwam samen op: 26/1
en 6/3. Op 25/5 organiseerde de stuurgroep de studiedag ‘meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit
in erfgoedonderwijs’ in de PXL. Zij gaf ook de publicatie ‘Inspiratiegids meerstemmig erfgoed.
Multiperspectiviteit in erfgoedonderwijs’ uit. Het ontwerpteam kwam samen op: 26/1, 20/2, 15/3, 12/4,
8/5, 6/12.
4.5.
LUCA SCHOOL OF ARTS
Het museum diende van 27 tot 31 maart als decor voor een informatief filmpje. Dit werd opgenomen
door de studenten televisie-film van Campus C-Mine MAD Genk (Luca School of Arts).
4.6.
FONDS VOOR VRIJETIJDSPARTICIPATIE
Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten kost (veel) geld. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie helpt mensen met
een beperkt inkomen om over de financiële drempel te stappen. Maar de financiële drempel is niet de
enige drempel die weggewerkt moet worden, ook de praktische en psychosociale drempels moeten
overwonnen worden. Daarom maakt het Fonds, met behulp van hun lidorganisaties mensen warm om
aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Het Fonds biedt een vast aanbod aan activiteiten aan, zoals
een bezoek aan een museum. Vanaf 2015 gingen de stedelijke musea een overeenkomst aan met het
Fonds voor Vrijetijdsparticipatie. Mensen in armoede kunnen de nu de musea met korting bezoeken.
4.7.
POSTGRADUAAT CULTUUREDUCATOR
Hogeschool PXL biedt een postgraduaat cultuureducator aan, in samenwerking met verschillende
culturele actoren. Ook de Musea Hasselt, inclusief het Jenevermuseum (medewerker
publieksbemiddeling) zijn een actieve partner in de dit postgraduaat. Zij bieden gastlessen en
plaatsbezoeken aan.
5. GIDSENWERKING
5.1.
VORMINGEN VOOR DE MUSEUMGIDSEN
 Voor de gidsen werd een uitgebreide informatiebundel voorzien bij de tentoonstelling ‘Jenever op
doek. De keuze voor actieve conservatie’.
 In samenwerking met de andere Musea Hasselt en Abdijsite Herkenrode organiseerde het
Jenevermuseum een methodologische vorming rond ‘visueel gidsen’. Deze vorming werd drie
keer gegeven door Stef Van Bellingen op 28/11 (Het Stadsmus), 5/12 (Het Stadsmus) en 8/12
(Modemuseum Hasselt).
5.2.
NIEUWSBRIEF
Sinds september 2013 wordt vanuit de stedelijke musea een digitale nieuwsbrief verstuurd met nieuws
uit de musea specifiek bestemd voor de museumgidsen. In 2018 werden 4 nieuwsbrieven verstuurd in
januari, maart, mei en december.
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5.3.
NIEUWE GIDSEN VOOR HET JENEVERMUSEUM
In 2018 organiseerde het Jenevermuseum een uitgebreide vorming voor 5 kandidaat-gidsen. 1 gids
legde in 2018 al haar examenrondleiding af, met goed gevolg.
5.4.
GELIJKSTEMMING VAN DE GIDSENWERKING VOOR DE STAD HASSELT
Samen met Toerisme Hasselt, Abdijsite Herkenrode en de Japanse Tuin willen Musea Hasselt de
gidsenwerking over de verschillende stadsdiensten gelijkstellen. Hiermee werd in 2016 gestart, dit
werd in 2018 verder uitgewerkt.
o Op 16/1, 18/1, 15/2, 11/9 en 14/9 organiseerden we een gezamenlijk infomoment over de
nieuwe documenten, nieuwe producten en praktische afspraken.
o Op 19/3 hielden we een overleg met een groep gidsen over het verfijnen van het
evaluatiesysteem.
o Op aangeven van deze groep gidsen werd er een groep coaches opgesteld, waarin
gidsen van verschillende gidsenverenigingen vertegenwoordigd zijn. Hun taak is om
nieuwe gidsen te begeleiden en hen extra ondersteuning te bieden, op vlak van structuur
en opbouw van de rondleiding, inhoudelijke ondersteuning, praktische kennis van de stad.
Zij kwamen een eerste keer samen op 12/11.
6. COMMUNICATIE EN PROMOTIE
De Hasselaar, de Limburger, maar ook de andere Vlamingen en Nederlanders, blijven de
belangrijkste doelgroep in de communicatie en promotie van het Jenevermuseum. Afhankelijk van het
aanbod wordt er ook gerichter gecommuniceerd naar specifieke doelgroepen (scholen, groepen,
muziekliefhebbers, culinaire genieters, …). Daartoe zet het museum eigen kanalen (owned), kanalen
van partners (semi-owned of paid) en pers in. Voor kleinere projecten ligt het zwaartepunt bij de eigen
en partnerkanalen; voor projecten met een grotere uitstraling worden de promotie en communicatie
versterkt met specifieke acties. De medewerker communicatie coördineert het geheel en de
samenwerkingen met communicatiebureaus- en partners.
6.1.

EIGEN KANALEN EN KANALEN PARTNERS (OWNED / SEMI-OWNED / PAID)

6.1.1. Website
 In 2018 kende de website 43.259 sessies of bezoeken (2017: 52.166 ofte -17,07%) en 35.000
gebruikers of unieke bezoekers (2017: 43.450 ofte -19,45%).
 De bezoekers brengen gemiddeld 1 minuut en 33 seconden op de website door (2016: 1 minuut
en 35 seconden ofte -1,98%).
 Per bezoek bekijkt men gemiddeld 2,33 pagina’s (2017: 2,32 ofte +0,48%). Het totaal aantal
bezochte pagina’s is 100.649 (2017: 120.794 ofte -16,68%)
 69,68% (2017: 56,1%) van de surfers bereikt de website via zoekmachines (hoofdzakelijk via
Google op de zoekterm ‘jenevermuseum hasselt’ en ‘jenevermuseum’; organisch: 39,07% en cpc:
30,61%). 21,45% (2017: 18,22%) is direct verkeer naar de website.
 De site wordt hoofdzakelijk bezocht vanuit België, Nederland en de USA, maar ook vanuit
Duitsland, Frankrijk en de UK.
6.1.2. E-zine
 De e-zines – in 2018 waren dat er 16 – geven een overzicht van nieuws en activiteiten en
verwijzen daarvoor steeds naar de website. Er worden ook – overkoepelend voor de stedelijke
musea - digitale nieuwsbrieven uitgestuurd naar specifieke doelgroepen: gezinnen, scholen en
gidsen. Ook het gedrukte Museumnieuws (zie verder) wordt voor wie dat wenst digitaal
toegankelijk gemaakt via een digitale nieuwsbrief met een link naar www.issuu.com.
 2018 was ook het jaar waarin de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht werd.
Het Jenevermuseum schakelde over naar de overkoepelende nieuwsbriefapplicatie Sendtex, die
door de Stad Hasselt voor alle diensten ter beschikking wordt gesteld. Dit heeft met name voor de
nieuwsbrieven die Musea Hasselt uitsturen, sterke gevolgen gehad. Ondanks het uitsturen van reactiveringsmails, is het bestand van mensen die de nieuwsbrieven ontvangen, stevig geslonken.
Met een daling van het aantal ontvangers van 564 naar zo’n 300, heeft het bestand van het e-zine
van het Jenevermuseum een knauw gekregen, maar een stuk minder in vergelijking met andere
nieuwsbrieven van de Stad Hasselt. Begin 2019 werkt de Stad Hasselt aan een inschrijfmodule op
www.hasselt.be, waarin de nieuwsbrief van Het Stadsmus ook opgenomen wordt.
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6.1.3. Online platformen
 Sinds 26 november 2012 beheert het museum zijn eigen Facebookpagina, waarop regelmatig
nieuwtjes over der museumwerking voor en achter de schermen worden gepost. De pagina heeft
1.548 ‘volgers’ (2017: 1.359), hoofdzakelijk uit België en Nederland, 46% vrouwelijke (445% in
2017) en 54% mannelijke (55% in 2017).
De pagina wordt beheerd door de directeur en de verschillende stafmedewerkers.
 Sinds december 2013 heeft het Jenevermuseum een eigen Twitteraccount (Jenevermuseum,
@JeneverBelgium) met 657 volgers (632 in 2017). De account wordt beheerd door de directeur.
 Sinds 4 februari 2014 heeft het Jenevermuseum een eigen Instagram-account (Jenevermuseum,
@jenevermuseum) met 1.177 volgers (934 in 2017). Er werden 148 (2017: 173) berichten in de
vorm van afbeeldingen of filmpjes gepost, meestal met #jenevermuseum waardoor de afbeelding
ook in de fotogalerij van de website terechtkomt. De afbeeldingen worden ook steeds automatisch
getweet en vaak gedeeld via Facebook. De account wordt beheerd door de directeur.
 De stafmedewerker communicatie en de publieksmedewerker zorgen voor input van het aanbod
in de Uitdatabank. Daardoor verschijnt het aanbod van het Jenevermuseum op
uitinvlaanderen.be, uitinhasselt.be, toerismelimburg.be, museumpas.be, visithasselt.be en ook bij
verschillende redacties die gebruik maken van deze databank. Ook scholen vinden het aanbod
van Jenevermuseum terug dankzij deze input, via het platform cultuurkuur.be.
6.1.4. Online marketingcampagne binnen Google Grants
 In 2018 werkte het Jenevermuseum voor het tweede jaar samen met het Nederlandse
marketingbureau INTK, dat zich specialiseert in online marketing voor musea. De doelstelling was
een online marketing campagne van een jaar, om de online visibiliteit van het Jenevermuseum en
daarmee het aantal online gebruikers bezoekers voor de website te verhogen.
 Om deze marketingcampagne mogelijk te maken verkreeg INTK een licentie voor het Google
Grantsprogramma, dat de non-profit in staat stelt gratis te kunnen adverteren via Google Ads, met
een totale waarde van $120.000 per jaar. INTK bekeek maandelijks het aanbod van het
Jenevermuseum en stelde in overleg met het museum de zoektermen samen, waarvoor de
advertenties als zoekresultaat in Google zouden verschijnen.
 Maandelijks rapporteerde INTK over de resultaten. In 2017 was het effect van de online
marketingcampagne duidelijk zichtbaar, met een stijging van het aantal online bezoeken van 34%.
In 2018 daalde dat met de helft (17 %). De rapporten van INTK wijten deze daling onder meer aan
het pauzeren van het Google Grantsaccount in mei; naar aanleiding van de scherpere vereisten
die Google stelt aan de Google Ads. Oktober was, net zoals in 2017, een recordmaand, met om
en bij de 5.000 bezoeken.
 Omdat het Jenevermuseum geen bezoekersbevraging deed in 2018 en er dus geen bevraging
gebeurde naar de informatiekanalen van reële bezoekers, is niet met zekerheid te zeggen of het
aantal virtuele bezoekers ook leidde tot meer reële bezoekers.
6.1.5. Museumnieuws
Museumnieuws, de nieuwsbrief van de stedelijke musea, werd in 2018 vier keer uitgegeven. In elk
nummer vindt de lezer achtergrondinformatie bij de tentoonstellingen en de op stapel staande
activiteiten, een blik achter de schermen van de museumwerking en een activiteitenagenda. Het
Museumnieuws verschijnt op 2.000 exemplaren en ook digitaal op issuu.com en wordt verspreid
bij ca. 1.100 abonnees, culturele instellingen, partners, pers, …
6.1.6. Affichage en folderverspreiding
 De generieke museumfolder werden verspreid via de reguliere kanalen van het museum en via de
kanalen van de toeristische dienst van Hasselt.
 Voor de tijdelijke tentoonstelling ‘Jenever op doek. De keuze voor actieve conservatie’ werden een
folder (2.000 ex.) en een affiche (100 ex.) gedrukt en verspreid.
 Voor de Jazz ’n Jeneverreeks werden promokaarten gemaakt voor de optredens van het hele
seizoen. Ze werden lokaal verspreid op een oplage van 500 ex.
6.1.7. Kanalen stad Hasselt (cultuurcommunicatie en toeristische communicatie)
 In 2017 werd de nieuwe huisstijl van de stad Hasselt bekend gemaakt:” Hasselt Heeft Het”. Deze
werd in 2018 stelselmatig ingevoerd voor alle diensten van de stad Hasselt, met uitzondering voor
de ‘merken’ zoals onder andere het Jenevermuseum.
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De stad Hasselt biedt aan de stedelijke organisatoren veel geraadpleegde communicatie- en
promotiekanalen aan, die het Jenevermuseum ten volle benut.
Het Uitmagazine dat samen met de Nieuwe Hasselaar bedeeld wordt, vermeldde de volgende
expo’s en activiteiten:
o Expo ‘Booze in Hollywood’ (december-januarinummer)
o Expo ‘Jenever op doek’ (februarinummer)
o Jazz ’n Jenever: De Groote-Faes Duo (maartnummer)
o Jazz ’n Jenever: Lionel Buvens Quartet (aprilnummer)
o Jazz ’n Jenever: Lester’s Blues (juninummer)
o Jazz ’n Jenever: Jokke Schreurs (septembernummer)
o Jazz ’n Jenever: Tripod (novembernummer)
Hasselaren die een Uitpas kopen, krijgen korting bij heel wat culturele activiteiten in de stad. In het
Jenevermuseum krijgen zij gratis toegang voor het museum en de expo’s, en kunnen gratis de
maandelijkse rondleiding volgen. Voor activiteiten als Jazz ’n Jenever kunnen zij korting krijgen.
Het aanbod voor de Uitpashouders wordt via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt.
De Stad Hasselt voorziet ook digitale affichagemogelijkheden (led-wall, affichage rond de
boulevard), die het Jenevermuseum steeds gebruikt.
Jenevermuseum is ook een partner in de stedelijke toeristische promotiecampagne rond 48urentoerisme in Hasselt en wordt ook mee opgenomen in die communicatie. De toeristische dienst
verzorgt een brochure voor individuele toeristen, een brochure voor groepen en nieuwsbrieven
voor specifieke doelgroepen. Het aanbod van het Jenevermuseum wordt in deze kanalen mee
opgenomen.
In 2018 werd samen met de aanbieders van toeristische activiteiten en met de dienst Toerisme
nagedacht over een update van de groepsbrochure.

6.1.8. Advertenties en kortingsacties
 Het Jenevermuseum adverteerde in 2018 in een aantal specifieke media (paid) of in de kanalen /
producten van cultuurtoeristische partners. Daartoe voorziet het museum soms kortingsacties, die
opgenomen worden in het retributiereglement.
 Advertenties binnen het portfolio van Toerisme Limburg (Limburg Vakantiegids)
Toerisme Limburg voorziet jaarlijks voor attracties en logies de mogelijkheid om in te stappen in
een waaier aan advertentie- en promotiemogelijkheden, aan gereduceerd tarief. Het
Jenevermuseum wordt steeds meegenomen in de gegeerde Limburg Vakantiegids, die op zeer
grote oplage (250.000 ex.) werd verspreid in heel Vlaanderen en waarvoor een sterke
promotiecampagne wordt opgezet door Toerisme Limburg.
In 2018 tekende het Jenevermuseum ook in voor een online doelgroepencampagne, gericht aan
culinaire genieters, en voor de aanmaak van een promotiefilmpje door het productiehuis De
Wereld is Klein.
 Limburgpas
Toegang aan groepstarief voor houders van de Limburgpas. De Limburgpas wordt uitgegeven
door Dagtoerisme Limburg vzw en verdeeld bij alle toeristische partners, logies en attracties in
Belgisch en Nederlands Limburg. Aantal: 370 personen.
 48-urenkaart Hasselt
In september 2016 werd de 48-urenkaart gelanceerd door de dienst Toerisme. Die geeft aan
toeristen voor € 19 een groot aantal kortingen op toeristische en culturele attracties, maar ook in
hotels en in de horeca. De houders van deze kaart krijgen gratis toegang in het Jenevermuseum.
Aantal: 605 personen.
 Uitpas Hasselt
Hasselaren die een Uitpas kopen, krijgen korting bij heel wat culturele activiteiten in de stad. Zij
krijgen gratis toegang voor een museumbezoek of de maandelijkse rondleidingen voor individuele
bezoekers en mogen aan een kortingstarief deelnemen aan activiteiten als Jazz ’n Jenever.
Aantal: 291 personen.
 Bokrijkabonnement
Houders van een Bokrijkabonnement krijgen gedurende een jaar éénmalig gratis toegang (incl.
borrel). Het Jenevermuseum geeft een toegang aan kortingstarief voor de houders van een
Bokrijkabonnement. Aantal: 59
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Museumpas
Het Jenevermuseum lanceerde samen met meer dan honderd andere Belgische musea in
september 2018 de Museumpas. Voor deze pas geeft het museum gratis toegang aan de houder,
ook voor de lopende expo’s. In ruil krijgt het museum steeds vermelding op de website
museumpas.be en in de nieuwsbrief die Museumpas uitstuurt. Het Jenevermuseum is ook
verkooppunt voor de Museumpas. Aantal: 190
Riebedebie
In het kader van het lidmaatschap van Toeristische Attracties vzw, tekende het Jenevermuseum in
voor het promotiepakket Riebedebie. Daarvoor geeft het museum een éénmalige korting aan de
houder van de Riebedebiekaart. Het Jenevermuseum wordt opgenomen op de website
riebedebie.be en in de brochure 365 dagen. Aantal: 30



6.2. AANWEZIGHEID IN DE PERS (EARNED)
 In 2018 werden voornamelijk persberichten gestuurd naar aanleiding van de verschillende
publieksactiviteiten (tentoonstelling, jazzconcerten, e.d.), alsook naar aanleiding van de erkenning
van de 3 topstukken van het Belgisch gedistilleerd, de honorering van de aangevraagde
werkingssubsidies bij de Vlaamse Gemeenschap en van de beursaanvraag voor een leerlingmeestertraject voor het borgen van de 19de-eeuwse technieken van het stoomstoken.
 Er verscheen een uitgebreid artikel over het Jenevermuseum in het magazine Whisky and Spirits.
7. BEZOEKERSRESULTATEN
Sinds 2004 worden de bezoekerscijfers ingegeven op de website van het Steunpunt Toerisme en
Recreatie. Hier wordt een maandelijks overzicht bijgehouden van betalende en gratis bezoekers en
het gemiddeld aantal bezoekers per dag. Daaruit leiden we af dat het museum in 2017 gedurende 291
dagen toegankelijk was met een gemiddelde van 113 bezoekers per open dag en 32.807 in totaal.
In 2016 werden ter hoogte van de groene toegangspoort van het museum en ter hoogte van de inkom
van het proeflokaal elektronische bezoekerstellers (crosscan) geplaatst. Deze tellers registreren
iedereen die resp. de binnenkoer en het proeflokaal betreedt van dinsdag tot zondag telkens tussen 9
en 18u. Dit betekent dus dat de cijfers geen absolute bezoekerscijfers zijn (ook medewerkers, gidsen,
leveranciers e.d. worden geteld) maar wel een indicatie aangeven van de drukte op bepaalde plekken
op bepaalde momenten op onze museumsite.
7.1.

CROSSCAN BINNENKOER EN PROEFLOKAAL

Crosscan

2018

2017

Binnenkoer

46.015

53.878

Proeflokaal

33.447

39.629

7.2.

AANTAL MUSEUMBEZOEKERS PER MAAND

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

2018
472
1.275
1.615
2.692
2.065
1.839
1.410
1.346
2.549
10.653
2.396
2.216
30.528

2017
391
1.185
1.633
2.292
2.227
1.808
1.784
1.869
3.834
11.084
2.113
2.587
32.807
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2016
65
1.678
1.814
2.826
3.296
2.116
1.965
2.176
2.124
11.337
2.205
2.009
33.611
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7.3.

7.4.

BEZOEKERSCATEGORIEËN
Categorie

2018

Volwassenen
Kinderen (-12 jaar)
Jongeren (13-26 jaar)
Volwassenen - groep
Scholen - groep
Uit-pas Hasselt
Smaakroute Deluxe
Opendeurdagen
Jeneverfeesten
Totaal

9.510
359
2.122
7.064
644
291
1.352
296
8.885
30.528

%
31,2
1,2
7,0
23,1
2,1
1,0
4,4
1,0
29,1
100

2017
12.470
370
2.120
7.017
376
262
1.148
408
8.405
32.807

%
38,0
1,1
6,5
21,4
1,1
0,8
3,5
1,2
25,6
100

2016
13.657
327
2.263
4.770
979
349
1.303
688
8.879
33.611

%
40,6
1,0
6,7
14,2
2,9
1,0
3,9
2,0
26,4
100

HERKOMST VAN DE BEZOEKERS

Sinds begin 2011 vraagt het baliepersoneel naar de postcode van de bezoekers. Deze wordt
bijgehouden in het kassasysteem. Zo wordt gepeild naar de herkomst van de bezoekers. De
bezoekers komen overwegend uit de provincies Limburg (41,1%), Antwerpen (12,8 %) en OostVlaanderen (10,10%). Ruim 6,60% van de bezoekers komt uit Nederland.
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7.5.

AANTAL GROEPSBEZOEKEN PER MAAND

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

7.6.

2018 2017 2016 2015
1
0
0
26
12
15
22
23
28
29
32
43
22
23
59
57
38
49
76
53
48
34
53
69
17
17
22
16
14
18
23
19
60
50
47
68
36
38
58
68
36
24
40
45
27
40
30
29
339 337 462 516

AANTAL GIDSBEURTEN PER MAAND

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

2018
1
14
27
29
45
70
20
17
74
50
43
29
419

2017
0
18
35
28
68
39
21
23
76
50
26
46
430
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2016
0
28
38
71
93
62
26
37
68
61
38
27
549
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7.7.

AANTAL GIDSBEURTEN PER TAAL
2018

%

2017

%

2016

%

2015

%

328
29
27
35
419

77,28
6,92
6,44
8,35
100%

348
35
31
16
430

80,93
8,14
7,21
3,72
100%

452
44
33
20
549

82,33
8,01
6,01
3,64
100%

513
30
46
20
609

84,2
4,9
7,6
3,3
100%

2018

%

2017

%

2016

%

Limburg
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaanderen
Brussel
Liège
Brabant Wallon
Hainaut
Namur
Luxembourg
Wallonië
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Engeland
Rest Europa
Andere continenten
Buitenland

136
48
35
30
10
259
21
4
3
3
2
0
12
28
16
2
0
1
0
47

40,1
14,2
10,3
8,8
2,9
76,4
6,2
1,2
0,9
0,9
0,6
0
3,5
8,3
4,7
0,6
0,0
0,3
0
13,9

127
56
35
27
23
268
15
7
1
2
2
0
12
24
17
1
0
0
0
42

37,7
16,6
10,4
8,0
6,8
79,5
4,5
2,1
0,3
0,6
0,6
0,0
3,6
7,1
5,0
0,3
0,0
0,0
0,0
12,5

209
81
30
42
22
384
19
7
2
5
2
0
17
26
15
1
1
0
0
43

45,2
17,5
6,5
9,1
4,8
83,10
4,10
1,5
0,4
1,1
0,4
0,0
3,7
5,6
3,2
0,2
0,2
0,0
0,0
9,3

Totaal

339

100,00

337

100,0

462

100%

Nederlands
Frans
Duits
Engels
Totaal
7.8.

HERKOMST VAN DE GROEPEN
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7.9.

AANTAL RONDLEIDINGEN PER THEMA

Rondleiding
Mijnheer pastoor / tante begijn
Verhaal achter de fles
TOTAAL
7.10.

Aantal groepen
89
250
339

EDUCATIEVE PROGRAMMA’S VOOR JONGEREN

7.10.1. Aantal
Programma

Aantal
groepen
2018

Aantal
groepen
2017

Aantal
leerlingen
2018

Aantal
leerlingen 2017

28

33

334

447

10

11

142

173

38

44

476

620

Kwestie van
Smaak
Een Borrel vol
Wetenschap
en
Technologie
TOTAAL
7.10.2. Herkomst
Jaar

Hasselt

2018
2017

12
9

7.11.

Rest
Limburg
10
12

Vlaams
Brabant
4
3

Antw.
4
11

OostVL.
8
5

WestVL.
0
2

NL

TOTAAL

0
2

38
44

EDUCATIEVE PROGRAMMA’S VOOR VOLWASSENEN

7.11.1. Aantal
Programma
Chocolade en Jenever
Jeneverappellaties
Foodies
Juniper Fix

Aantal
groepen
2018
11
4
6
4

Aantal
groepen
2017
8
1
2
1

Aantal
Deelnemers
2018
128
46
64
55

Aantal
Deelnemers
2017
76
8
29
9

25

13

293

136

TOTAAL
7.11.2. Herkomst
Jaar

Hasselt

2018

1

Rest
Limburg
5

Antwerpen

Jaarverslag 2018 - Jenevermuseum

9

VlaamsBrabant
3

Oost-Vl.
2

Brussel

NL

TOTAAL

2

3

25

33
7.12.

EVOLUTIE JAARCIJFERS SINDS 1988
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III. ALGEMEEN ZAKELIJK MANAGEMENT
Beleidsplan 2015-2018 p. 34 - 35
Strategische doelstelling: investeren in hostmanship / investeren in netwerking
Het Jenevermuseum draagt op elke mogelijke manier hostmanship uit. Deze kunst om mensen het
gevoel te geven dat ze welkom zijn, zit verankerd in de hele museumorganisatie. Het zorgt ervoor dat
er een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor het museum gecreëerd wordt.
Medewerkers, diensten/faciliteiten en infrastructuur zijn vanuit organisatorisch perspectief hiertoe de
bij uitstek in te zetten middelen.
Daarnaast blijft het Jenevermuseum prioritair inzetten op netwerking, niet alleen met het oog op het
delen van de eigen expertise maar ook met de bedoeling om via de expertise en ideeën van anderen
de eigen museumwerking permanent actueel te houden.
1. ORGANISATIE
1.1.
ORGANISATIESTRUCTUUR
 In 2017 werd gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor de dienst Musea Hasselt die per
1 januari 2018 werd geïmplementeerd. Dit traject mondde uit in een nieuw organogram waarin
welbepaalde museale taken niet langer per museum maar transversaal voor de 3 stedelijke
musea worden opgenomen. Structureel vertaalt zich dat in drie overkoepelende teams: team
publiek, team collectie en team logistiek. Elk museum behoudt weliswaar zijn eigen profiel maar
ook een directeur met een flexibel kernteam van onthaalbedienden, die in geval nood in de andere
musea kunnen ingezet worden.
 Deze nieuwe structuur, die samenwerking nog meer stimuleert, vereist ook een veel intensere
communicatie. Bijgevolg werden verschillende overlegplatformen geïnitieerd die op regelmatige
basis plaatsvinden: een directie-overleg (tweewekelijks), een stafoverleg per museum (met
afvaardiging uit de verschillende teams, maandelijks), een overlegmoment per overkoepelend
team (tweewekelijks), een overleg per kernteam van elk museum (wekelijks). Op elk van deze
overlegplatformen wordt de informatie uit de andere teams teruggekoppeld wanneer nodig of
gewenst.
 In functie van een transparant en efficiënt beleid werd met de ondersteunende museumvzw’s een
geactualiseerde overeenkomst gesloten die inging per 15 januari 2018. Voor de vzw Nationaal
Jenevermuseum Hasselt betekent dat dat bepaalde verantwoordelijkheden die betrekking hadden
op de museale basisfuncties werden overgedragen aan de stad: de exploitatie van de
museumtoegang, van de stokerij en van het proeflokaal. De vzw kan zich op die manier meer
ontwikkelen als een ledenvereniging en blijft een van de belangrijkste stakeholders voor de
museumwerking. In dit verband blijft de vzw, al dan niet via diverse klankbordgroepen, ook
functioneren als een adviesorgaan voor het museum.
De collectie in eigendom van de vzw werd op basis van een afzonderlijke overeenkomst in
permante bruikleen gegeven aan de stad.
Jaarlijks ontvangt de vzw van de stad een werkingstoelage van 3.000 euro.
1.2.

MEDEWERKERS

1.2.1. Museummedewerkers team Jenevermuseum
Per 1 januari 2018 werd het organogram van Musea Hasselt (en van het Jenevermuseum) intern
aangepast en worden bepaalde taken museabreed uitgevoerd. Financieel-technisch werden de VTE’s
voorlopig nog niet verdeeld over de verschillende transversale teams. Vandaar dat hieronder de
conservator en collectiemedewerker voorlopig nog tot het team Jenevermuseum worden gerekend.
Binnen het team publiek werd een stafmedewerker participatie en lokale erfgoedwerking
aangeworven. Hij ging van start begin november
Het personeelsbestand van het Jenevermuseum bedraagt 11 personeelsleden of 8,3 VTE.
Directeur
Conservator
Administratief medewerker
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Davy Jacobs
Joanie Dehullu
Sabine Palmans

voltijds
voltijds
voltijds
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Collectiemedewerker
Tony Damen
deeltijds (50%)
Technisch bediende / museumstoker Jan Kempeneers
voltijds
Onthaalbedienden
Marleen Gybels
deeltijds (50%)
Margot Lemoine
deeltijds (50%)
Bruno Maldoy
deeltijds (50%)
Kristel Marechal
voltijds
Sabine Wolfs
deeltijds (50%)
Onthaalbediende/arbeider
Danny Hansen
deeltijds (80%)

1.2.2. Vrijwilligers
 In totaal 25 vrijwilligers werkten voor het Jenevermuseum binnen een vrijwilligerscontract met de
stad Hasselt. Een aantal boden ondersteuning in het proeflokaal. Dit hoofdzakelijk in
vakantieperiodes, bij enkele andere piekmomenten of in het geval van ziekte van een van de
personeelsleden. Tijdens de Hasseltse Jeneverfeesten stonden zij mee in voor de algemene
begeleiding van de mensenstroom. Anderen zorgden voor ondersteuning bij de
collectieregistratie, herstellingswerk in de stokerij, sorteren, de borrelnamiddagen ‘Iedereen
Jeneverbaron’, scanwerk van documentair materiaal of trokken op pad om foto’s te nemen van
stokerijen en stokerijrestanten overal te velde.
 Voor de exploitatie van de stokerij laat het museum zich adviseren door een klankborgroep stoken
waarin diverse experts zetelen op vrijwillige basis en die functioneert in de schoot van de vzw
Nationaal Jenevermuseum Hasselt. Deze klankbordgroep kwam samen op 28 mei.
1.2.3. Stagiaires
Het Jenevermuseum biedt jongeren en andere doelgroepen de mogelijkheid om stagetrajecten af te
leggen die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de museumwerking.
 Kim Vanderstraeten (°1979), studente Grafisch vormgever voor print en web aan CVO de
Verdieping in Heusden-Zolder, liep stage van 9 april tot 17 mei bij Musea Hasselt. Zij maakte
tijdens haar stage onder andere templates voor de nieuwsbrieven in sendtex op.
 Tim Cuypers (°1986) liep een activeringsstage (begeleid door JobArt / Reling vzw) van 16 april tot
17 juni. Zijn taken: ondersteuning bij het bezoekersonthaal zowel aan de museumbalie als in het
proeflokaal, administratieve ondersteuning van het onthaalpersoneel en secretariaat en logistieke
ondersteuning bij de exploitatie van de stokerij, het proeflokaal en het collectiebeheer.
 Morann Put (°1997), student aan de Hogeschool PXL Hasselt in de richting Office Management:
Management Assistant verdieping, liep stage van 16 april tot en met 1 juni bij Musea Hasselt.
Haar taken: ondersteuning bij de administratieve heroriëntering van de museumvzw’s.
 Thibaut Laduron (°1998), student Grafisch vormgever voor print en web aan CVO de Verdieping in
Heusden-Zolder, liep stage van 13 augustus tot 31 augustus en van 29 oktober tot 29 november
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bij Musea Hasselt. Zijn taken: diverse vormgevingsopdrachten waaronder ook het
promotiemateriaal voor de tentoonstelling ‘Vloek of zegen? 100 jaar alcoholwet’.
Adil Choua (°1992) liep een activeringsstage (begeleid door GBT / De Ploeg vzw) van 4
september 2018 tot 3 maart 2019. Zijn taken: ondersteuning bij het bezoekersonthaal zowel aan
de museumbalie als in het proeflokaal, administratieve ondersteuning van het onthaalpersoneel
en secretariaat en logistieke ondersteuning bij de exploitatie van de stokerij, het proeflokaal en het
collectiebeheer.

1.3.
WERKBEZOEKEN – STUDIEDAGEN – CURSUSSEN – NETWERKMOMENTEN
Hierna worden een aantal opleidingen en werkbezoeken opgenomen die niet noodzakelijk kaderen in
de organisatiegebonden opleidingen georganiseerd door het stadsbestuur.
 Workshop/discussie over de ICOM-definitie, een initiatief van FARO, het Vlaams Museumoverleg
en ICOM Vlaanderen (22 januari, M Leuven, aanwezig: directeur)
 Cursus Adlib Designer, Axiell, Maarssen, Nederland (5 & 6 februari, aanwezig: conservator)
 RE-ORG Belgium Conference, een organisatie van KIK-IRPA (22 maart, KIK-IRPA, Brussel,
aanwezig: conservator)
 Your story is our heritage, een initiatief van FEST en cjsm Vlaanderen (18/4, Alden Biesen,
aanwezig: medewerker publieksbemiddeling)
 Adlibgebruikersgroep (26 april, Het Nieuw Instituut, Rotterdam, aanwezig: conservator)
 Netwerkmoment voor ambachtelijke stokers en brouwers, een initiatief van Herita (18 mei,
Brouwerij De Kroon Neerijse, directeur en stoker)
 Meerstemmig erfgoed, multiperspectiviteit in erfgoededucatie, een initiatief van het netwerk
erfgoededucatie Erfgenoten Limburg (25 mei, PXL, medewerker publieksbemiddeling)
 Inspiratiesessie Erfgoeddag 2019, een initiatief van FARO (3 oktober, Bokrijk, directeur,
conservator, medewerker ICE, medewerker publieksbemiddeling)
 Contactdag Erfgoedplus / Donnet (26 september, Vlaams Administratief Centrum, Leuven,
aanwezig: conservator)
 Inauguratie Distillery Fryns (19 oktober, Hasselt, aanwezig: directeur, conservator)
 Workshop Airchecq (22 oktober, Universiteit Antwerpen, aanwezig: conservator)
 Netwerkmoment Herita, een iniatief van Herita en Faro (25 oktober, Minderbroederskerk Maaseik,
medewerker publieksbemiddeling)
 Adlibgebruikersgroep (8 november, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Nederland, aanwezig:
conservator)
 Groot Onderhoud, een initiatief van FARO (9 november, Vlaams Parlement, Brussel, directeur,
stafmedewerker particiaptie, stafmedewerker ICE)
 Studiedag ‘Help een collega vertrekt. Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw
organisatie?’, een initiatief van FARO (13 november, FARO, Brussel, directeur)
 Studiedag ‘Nieuwe denken en tools klimaatbeheersing van cultureelerfgoed’, een initiatief van
FARO (16 november, Vlaams Administratief Centrum, Leuven, aanwezig: conservator)
 Studiedag ‘Erfgoed en imemrsieve stroytelling’, een initiatief van FARO (4 december, FARO,
Brussel, directeur)
1.4.
EXPERTISEDELING VIA VOORDRACHTEN, SCHRIFTELIJKE BIJDRAGEN E.D.
 Jenever(museum): van (streek)product tot cultuurtoeristisch product (8 maart, Poperinge,
directeur). Het Hopmuseum in Poperinge is bezig met een heroriënteringstraject. In dit verband
werd door Erfgoedcel CO7 aan het Jenevermuseum gevraagd een uiteenzetting te geven over de
ontwikkeling en de visie van het Jenevermuseum als cultuurtoeristisch product mét een collectie.
 RE-ORG Belgium Conference (22 maart, KIK-IRPA, Brussel, conservator). De conservator gaf
toelichting bij het RE-ORG-project van het Jenevermuseum.
 Panelgesprek ‘straffe streekproducten! Hoe doen ze het? (22 april, Geraardsbergen, directeur).
N.a.v. de oplevering van een onderzoek naar de mattentaart en de Dag van de Mattentaart
nodigde het CAG het Jenevermuseum uit om in een panelgesprek het (succes)verhaal van zijn
product vertellen, met aandacht voor de manier waarop erfgoed en streek een rol spelen in dat
succes.
 Meerstemmig erfgoed, multiperspectiviteit in erfgoededucatie (25 mei, PXL, medewerker
publieksbemiddeling). De medewerker publieksbemiddeling zetelde in de stuurgroep van dit
project. Tijdens deze studiedag gaf zij twee keer een toelichting bij het ontwikkelde spel van haar
ontwerpteam.
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Iedereen Jeneverbaron. Een ICE-project van het Jenevermuseum (4 juni, Jenevermuseum,
Domein 4-overleg, directeur). Het Jenevermuseum trad op als gastheer voor het Domein 4overleg, een overleg van verschillende partners die werken rond het 4de domein van immaterieel
cultureel erfgoed dat betrekking heeft op het universum, mens en dier, eten en drinken. CAG trekt
dit overleg. CAG vroeg het museum om het project ‘Iedereen Jeneverbaron’ te presenteren als
casestudy.
The Fascinating History of Belgian and Hasselt Jenever (19 september, Schiedam, directeur).
N.a.v. van een groots opgezette promotiecampagne voor Belgische en Nederlandse jenever (The
Genever Crusade) vroeg jeneverproducent Bruggeman aan het Jenevermuseum om een tiental
Amerikaanse food and beverage bloggers de geschiedenis van Belgische jenever uit de doeken te
doen.
Alchemisten, kroeglopers en dronkelappen. De groei van een unieke themaverzameling
schilderkunst, wetenschappelijke bijdrage van de directeur aan het kunsthistorisch tijdschrift
Desipientia.
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1.5.
VERTEGENWOORDIGING – LIDMAATSCHAPPEN
 Het Jenevermuseum is als organisatie lid van ICOM-Vlaanderen, VVIA, Industriemusea Euregio,
Herita Vlaanderen, Horeca Vlaanderen en Vinum & Spiritus
 De directeur is lid van de adviescommissie en afstemmingscommissie Cultureel Erfgoed van de
Vlaamse Gemeenschap. Deze commissie ziet toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van
de beoordelingscommissies. Op basis van de advisering in de beoordelingscommissies formuleert
de commissie beleidsgericht advies aan de administratie en aan de minister van cultuur. Naar
aanleiding van de beoordelingsronde 2018 kwam deze commissie samen op: 4 mei, 14 juni, 26
oktober.
 De directeur maakt deel uit van de algemene vergadering van het Centrum Agrarische
Geschiedenis.
 De directeur maakt deel uit van het Domein 4-overleg. Dit overleg is een open overlegstructuur
van erkende cultureel-erfgoedorganisaties die actief zijn op Vlaams niveau en activiteiten
ontplooien, stimuleren of expertise opbouwen rond het immaterieel cultureel erfgoed van kennis
en praktijken van natuur en universum. Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis is de trekker
van dit overleg. (4 juni)
 De directeur is lid van de adviesraad van ETWIE (Expertisecentrum voor Technisch,
Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed). (25 oktober)
 De conservator maakt deel uit van de stuurgroep van het pilootproject rond waarderen van het
Centrum Agrarische Geschiedenis: ‘Naar waarde geschat, een integraal waarderingstraject voor
vier agrarische erfgoedcollecties in Vlaanderen en Brussel’. (20 februari (Texture, Kortrijk) – 11
juni (Museum van de Belgische Bierbrouwers, Brussel) – 15 oktober (Bokrijk, Genk))
 De conservator maakt deel uit van de subwerkgroep ‘documenteren en registreren van een
waardering’, een initiatief van FARO. (20 november)
 Het diensthoofd stedelijke musea, de directeur en de stafmedewerker communicatie zijn lid van de
stedelijke Erfgoedraad.
 De stafmedewerker publieksbemiddeling is lid van de stuurgroep Erfgenoten, het netwerk
erfgoededucatie Limburg. De stuurgroep kwam samen op 23/8.
 De stafmedewerker publieksbemiddeling is lid van de stuurgroep multiperspectiviteit (Erfgenoten).
Deze stuurgroep kwam samen op 26/1 en 6/3. Op 25/5 organiseerde zij een studiedag. Zij gaf ook
een publicatie ‘Inspiratiegids meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie’ uit.
 De stafmedewerker publieksbemiddeling is lid van het ontwerpteam multiperspectiviteit
(Erfgenoten). Dit team kwam samen op 26/1, 20/2, 15/3, 12/4, 8/5, 6/12.
 De stafmedewerker publieksbemiddeling maakt deel uit van de Werkveldcommissie kleuter- en
lager onderwijs van de PXL.
 De stafmedewerker publiekswerking maakt deel uit van de vergadering van de raad van bestuur
van Dagtoerisme Limburg vzw.
 De stafmedewerker publiekswerking was betrokken in het traject voor de opmaak van het
Hasseltse kinderarmoedebestrijdingsplan.
1.6.
BELEIDPSLANNING N.A.V. HET NIEUWE CULTUREEL ERFGOEDDECREET
 Met het oog op versterking van de eigen werking, het behoud van de regionale indeling en het
verkrijgen van jaarlijkse werkingssubsidies diende het Jenevermuseum in januari een ambitieus
beleidsplan in bij de Vlaamse Gemeenschap. Hiervoor werden intern omgevings- en swotanalyses
opgemaakt voor de vijf museale basisfuncties. Verder werden verschillende interne en externe
stakeholders mondeling en/of schriftelijk bevraagd. Finaal werden een geactualiseerde missie,
visie en doelstellingen met acties geformuleerd.
 Op basis van het ingediende dossier en van een plaatsbezoek (22 februari) door een
beoordelingscommissie behield het museum zijn regionale indeling en ontving het een zeer goede
beoordeling de minister van cultuur. Het museum behaalde voor zowat alle criteria de maximale
beoordeling en krijgt voor de periode 2019-2023 jaarlijks 190.000 euro subsidie, een verhoging
met maar liefst 90%. Het Jenevermuseum behoort daarmee tot de top drie van best beoordeelde
regionale musea in Vlaanderen (naast Texture in Kortrijk en Koers in Roeselare).
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2. ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN EN COLLECTIE



In 2012 werd gestart met het bijhouden van een incidentenlijst voor het museum. In 2018 werden
er 12 incidenten geregistreerd.
Op 27 juni vond een inspectie van de jenever- en likeurproductie plaats door het FAVV.
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3. FINANCIEEL BEHEER
3.1.

GEWIJZIGDE AFSPRAKEN

Vanaf 15 januari 2018 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de ondersteunende
vriendenvereniging van kracht. Deze wijziging werd doorgevoerd in het kader van deugdelijk bestuur
met als een belangrijkste motief een transparante financiële structuur.
Met het oog op een volledige financiële transparantie drong zich een grondige herziening van de
samenwerkingsovereenkomst met de ondersteunende vzw’s op. Tot 14/01/2018 had de vzw Nationaal
Jenevermuseum Hasselt verregaande financiële verantwoordelijkheden (inkomsten uit de
ticketverkoop, inkomsten en kosten verbonden aan de exploitatie van het proeflokaal en van de
museumstokerij), terwijl de stad Hasselt uiteraard zelf ook personele en werkingsmiddelen
investeerde in de museumwerking. Deze manier van werken creëerde soms onduidelijkheid. Daarom
sloten de Stad Hasselt en de museumvzw een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die stelt dat de
Stad Hasselt vanaf 15/01/2018 de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alle museale kerntaken
(inclusief de uitbating van de museumstokerij en het proeflokaal als laatste halte van het
museumparcours) en de daaraan verbonden kosten en inkomsten. Dit betekent dat het financieel
verslag van de vriendenvereniging niet wordt opgenomen in dit jaarverslag.
3.2.

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

De stad Hasselt en haar diensten passen sinds 2014 de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor
Vlaamse lokale besturen toe. Dit plannings-, registratie- en evaluatiesysteem omvat de regels voor het
meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. De beleidscyclus wordt gereflecteerd
in het strategische luik, de beheerscyclus in het financiële luik. De administratieve opvolging verloopt
via de digitale tool BBC-suite van CIPALStad.
Musea Hasselt als lijndienst van het lokale bestuur heeft een afzonderlijke budgetlijn (functionele code
0700). Door het toevoegen van een beleidsitem verfijnt deze voor de onderscheiden musea, de
stafdiensten (algemene administratie) en het depot.
01
Algemene administratie (gedeelde staf)
02
Depot
03
Jenevermuseum
04
Het Stadsmus
05
Modemuseum
In dit jaarverslag werden enkel het resultaat 2018 en budget 2019, uitdrukkelijk toegewezen aan het
Jenevermuseum opgenomen.
Als een lijndienst van het lokaal bestuur kan Musea Hasselt rekenen op ondersteuning van centrale
afdelingen die belast zijn met onder meer de volgende taken:
 management, bestuur en ondersteuning;
 personeel en organisatie;
 informatisering en automatisering;
 financiën en control;
 communicatie;
 juridische zaken;
 facilitaire en technische diensten;
 secretariaten.
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3.3.

AFREKENING 2018

3.3.1.

Ontvangsten 2018

Actie omschrijving

Ontvangstbudget BBC

loonprognose

2018/7470000/5/0700/03 werknemersinhouding maaltijdcheques

reguliere werking

2018/7450100/5/0700/03 Recuperaties van kosten

reguliere werking

2018/7406999/5/0700/03 - specifieke
projectsubsidies

90.000,00 €

reguliere werking

2018/7010200/5/0700/03 toegangsgelden

99.348,32 €

reguliere werking

2018/7000300/5/0700/03 - verkopen
goederen eigen aan de dienst

80.783,56 €

ALGEMEEN TOTAAL ONTVANGSTEN
3.3.2.

Ontvangsten
2.097,16 €
420,00 €

272.649,04

Uitgaven 2018

Actie omschrijving
investeringen in musea
aankoop en restauratie van kunst

Uitgavebudget BBC
2018/2350000/5/0700/03 - Installaties,
machines en uitrusting - bedrijfsmatige
MVA
2018/2751000/5/0700/03 - Kunstwerken

Totaal investeringen
loonprognose
loonprognose

Uitgaven
9.752,60 €
22.377,70 €
32.130,30 €

2018/6212100/5/0700/03 - RSZ
contractueel personee
2018/6211100/5/0700/03 - RSZ
vastbenoemd personeel

52.184,68 €
31.798,65 €

loonprognose

2018/6202100/5/0700/03 - bezoldiging
contractueel personeel

178.440,76 €

loonprognose

2018/6201100/5/0700/03 - bezoldiging
vastbenoemd personeel

234.205,74 €

loonprognose

2018/6230600/5/0700/03 maaltijdcheques

loonprognose

2018/6211200/5/0700/03 - pensioenen
vastbenoemd personeel

Totaal loonprognose

6.577,00 €
67.280,91 €
570.487,74 €

beheer gebouw

2018/6103200/5/0700/03 - herstellingen
en materiaal voor herstellingen gebouwen

10.029,95 €

beheer gebouw

2018/6111100/5/0700/03 - gas

12.400,05 €

beheer gebouw

2018/6110200/5/0700/03 - elektriciteit

10.270,06 €

beheer gebouw

2018/6103100/5/0700/03 onderhoudscontracten

37.008,71 €

beheer gebouw
beheer gebouw
Totaal beheer gebouw
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2018/6113100/5/0700/03 - water
2018/6120100/5/0700/03 brandverzekering

2.672,21 €
1.846,11 €
74.227,09 €
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reguliere werking
reguliere werking
reguliere werking
reguliere werking
reguliere werking

reguliere werking

reguliere werking
reguliere werking
reguliere werking

2018/6130460/5/0700/03 - overige
werkingskosten eigen aan de dienst
2018/6130420/5/0700/03 - receptiekosten
2018/6130450/5/0700/03 - telefoon en
datacommunicatie
2018/6120200/5/0700/03 - burgerlijke
aansprakelijkheid
2018/6130400/5/0700/03 - kosten voor
lay-out, verspreiding en (digitaal)
drukwerk
2018/6130100/5/0700/03 - onderhoud en
herstellingen (inclusief materiaal)
installaties, machines, uitrusting en
meubilair
2018/6160300/5/0700/03 - overige
vergoedingen /erelonen
2018/6041000/5/0700/03 handelsgoederen dranken en
voedingswaren voor verkoop
2018/6130200/5/0700/03 - huur rollend
materieel, installaties, machines en
uitrusting

reguliere werking

2018/6040000/5/0700/03 handelsgoederen voor verkoop

reguliere werking

2018/6130410/5/0700/03 - documentatie
en abonnementen

reguliere werking

2018/6400400/5/0700/03 - overige
belastingen en taksen

Totaal reguliere werking
projecten
Totaal projecten
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN
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38.780,81 €
901,70 €
1.110,24 €
3.520,74 €
4.391,56 €

3.573,81 €

20.504,19 €
60.253,34 €
3.920,55 €
32.423,51 €
1.056,95 €
18.302,00 €
188.739,40 €

2018/6130460/5/0700/03 - overige
werkingskosten eigen aan de dienst

6.153,81 €
6.153,81 €
871.738,34 €
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3.4.

BEGROTING 2019

3.4.1.

Ontvangsten 2019

Omschrijving

Ontvangstbudget BBC

loonprognose

2019/7470000/5/0700/03 - werknemersinhouding
maaltijdcheques

reguliere werking

2019/7406999/5/0700/03 - specifieke
projectsubsidies

reguliere werking

2019/7021300/5/0700/03 - prestaties eigen aan
de dienst

reguliere werking

2019/7010200/5/0700/03 - toegangsgelden

reguliere werking

2019/7010100/5/0700/03 - inschrijvingsgelden,
cursusgelden

3.000,00 €

reguliere werking

2019/7000300/5/0700/03 - verkopen goederen
eigen aan de dienst

120.000,00 €

TOTAAL ONTVANGSTEN
3.4.2.

Ontvangsten
1.956,55 €

200.000,00 €
500,00 €
75.000,00 €

400.456,55 €

Uitgaven 2019

Omschrijving

Uitgavebudget BBC

projecten

2019/6130460/5/0700/03 - overige
werkingskosten eigen aan de dienst

Totaal projecten

Uitgaven
160.000,00 €
160.000,00 €

loonprognose

2019/6230600/5/0700/03 - maaltijdcheques

loonprognose

2019/6211100/5/0700/03 - RSZ vastbenoemd
personeel

loonprognose

2019/6201100/5/0700/03 - bezoldiging
vastbenoemd personeel

228.518,66 €

loonprognose

2019/6211200/5/0700/03 - pensioenen
vastbenoemd personeel

69.225,55 €

loonprognose

2019/6212100/5/0700/03 - RSZ contractueel
personeel

49.560,03 €

loonprognose

2019/6202100/5/0700/03 - bezoldiging
contractueel personeel

Totaal loonprognose
aankoop en restauratie van kunst

7.180,00 €
32.835,24 €

159.045,56 €
546.365,04 €

2019/2751000/5/0700/03 - kunstwerken

Totaal investeringen

17.500,00 €
17.500,00 €

beheer gebouw

2019/6103200/5/0700/03 - herstellingen en
materiaal voor herstellingen gebouwen

beheer gebouw

2019/6111100/5/0700/03 - gas

20.000,00 €

beheer gebouw

2019/6110200/5/0700/03 - elektriciteit gebouwen

15.700,00 €

beheer gebouw

2019/6113100/5/0700/03 - Water

4.500,00 €

beheer gebouw

2019/6120100/5/0700/03 - brandverzekering

1.900,00 €
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beheer gebouw

2019/6103100/5/0700/03 - onderhoudscontracten

Totaal beheer gebouw

41.000,00 €
92.750,00 €

reguliere werking

2019/6130420/5/0700/03 - receptiekosten

1.850,00 €

reguliere werking

2019/6130450/5/0700/03 - telefoon en
datacommunicatie

2.300,00 €

reguliere werking

2019/6230300/5/0700/03 – dienstverplaatsingen
(enkel reiskosten)

reguliere werking

2019/6130400/5/0700/03 - kosten voor layout,verspreiding en (digitaal) drukwerk

14.000,00 €

reguliere werking

2019/6160300/5/0700/03 - overige vergoedingen /
erelonen

17.600,00 €

reguliere werking

2019/6041000/5/0700/03 - handelsgoederen
dranken en voedingswaren voor verkoop

41.000,00 €

reguliere werking

2019/6130200/5/0700/03 - huur rollend materieel,
installaties, machines en uitrusting

9.100,00 €

reguliere werking

2019/6040000/5/0700/03 - handelsgoederen voor
verkoop

36.000,00 €

reguliere werking

2019/6130410/5/0700/03 - documentatie en
abonnementen

1.500,00 €

reguliere werking

2019/6120200/5/0700/03 - burgerlijke
aansprakelijkheid

5.478,00 €

reguliere werking

2019/6130100/5/0700/03 - onderhoud en
herstellingen (inclusief materiaal) installaties,
machines, uitrusting en meubilair

4.985,00 €

reguliere werking

2019/6130460/5/0700/03 - overige
werkingskosten eigen aan de dienst

955,00 €

34.000,00 €

Totaal reguliere werking

168.768,00 €

ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN

985.383,04 €
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