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VOORWOORD
‘Vakmanschap’ is zonder de twijfel de kapstok van het beleidsplan voor het Jenevermuseum voor de
beleidsperiode 2019-2023. En dat bleek maar al te goed uit het werkingsjaar 2019 waarin talloze
projecten werden afgerond én opgestart waarin de vele verschillende aspecten van het vakmanschap
van het distilleren van jenever of likeur centraal stonden.
Achter der schermen finaliseerden we ons eerste waarderingstraject binnen een samenwerkingsproject dat getrokken werd door het Centrum voor Agrarische Geschiedenis. Dankzij dat project
maakten we ons niet alleen een aantal relevante waarderingsmethodieken eigen, maar leerden we
ook op een andere manier kijken naar onze waardevolle deelcollecties koperslagerij- en kuiperijalaam. We ging ook op zoek naar het vakmanschap van het stoken in de provincie Oost-Vlaanderen.
Samen met ETWIE, Histories en Heemkunde Oost-Vlaanderen maakten we Oost-Vlaamse
heemkringen wegwijs in het veelsoortige bronnen- en archiefmateriaal en stimuleerden we hen op die
manier om de historiek te onderzoeken van de stokerijen in hun eigen buurt of regio.
In eigen huis stimuleerden we het ontwikkelen van vakmanschap via een meester-leerling-traject van
twee jaar. De belangrijkste doelstelling van dit project bestaat erin om de kennis en de vaardigheden
van onze meester-stoker, die nodig zijn om te kunnen stoken volgende 19de-eeuwse stoomprincipes,
uitvoerig te documenteren en registreren en zo te borgen voor de volgende generaties.
Onze meester- en leerling-stoker gaven samen met de glasblazer, kuiper en koperslager en vele
anderen het beste van zichzelf tijdens de Erfgoeddag die volledig in het teken stond van
vakmanschap en kon rekenen op een grote publieke opkomst.
Ons vakmanschap moet uiteraard geproefd worden. Zowel het eerste Jenever Tasting Event in
samenwerking met de PXL Hogeschool, als de 30ste editie van de Jeneverfeesten, waar onze
schoorsteen dit jaar de hoofdrol wegkaapte en waar voor het voor het eerst sinds lang opnieuw
vatgerijpte huisjenever kon geproefd worden, toonden aan dat jenever en het boeiende verhaal errond
op belangstelling kan rekenen van een ouder én een jonger publiek. Al zorgde het verschrikkelijke
regenweer tijdens de tweede dag van de Jeneverfeesten voor een pak minder bezoekers, wat
uiteindelijk zou doorwegen in het totale bezoekersaantal voor 2019. Bezoekers kunnen trouwens zelf
een fractie van dat vakmanschap ontwikkelen via de succesvolle workshop ‘Maak je eigen jenever’ die
begin 2019 gelanceerd werd voor groepen.
Jenever proeven doe je steeds met mate. Daar was men al van overtuigd in 1919 toen de beruchte
Alcoholwet het levenslicht zag. Dit eeuwfeest vierden en illustreerden wij gepast met een
dossiertentoonstelling van een aantal gekende eigen collectiestukken maar ook enkele bijzonder
unieke bruiklenen. En om de consument/bezoeker niet alleen te sensibiliseren via oude wetteksten
plaatsten we in ons proeflokaal samen met Vinum Et Spiritus en het Fonds Emilie Leus de eerste
alcoscan in Hasselt. Na een bezoek aan onze bar kan je dus steeds testen of het nog verantwoord is
om je in het verkeer te begeven.
Vakmanschap nodigt uit tot kunstzinnige crossovers. Dat bleek onder meer tijdens de kunstennacht
waar olfactorisch kunstenaar Peter de Cupere zijn geur – en smaakbeleving op basis van de
ingrediënten van de huisproducten van het museum voorstelde. Ook beeldend kunstenaar Patrick
Ceyssens raakte geïnspireerd door de jenever in al zijn facetten en legde in zijn installatie ‘Incidentally
Insights’ – te zien op de binnenkoer – op een bijzonder originele manier de link tussen de woeligheid
van het productieproces en de storm in je geest na enkele glazen op.
De samenwerking met het CIAP is nog zo’n voorbeeld van kunstenaars die zich laten betoveren door
het oorsprongsverhaal van jenever en dat zelfs extrapoleren naar Roemeense berenrituelen en tradities.
Ook achter de schermen zaten we niet stil. De aanwerving van een tijdelijke medewerker voor de
collectieregistratie en van een stafmedewerker marketing zorgden ervoor dat we samen met alle
andere medewerkers enkele tanden groter konden schakelen: o.a. registratie-achterstand wegwerken,
bezoekersbevragingen organiseren en marketingacties op poten zetten.
Traditiegetrouw bedanken we hier bijgevolg met veel plezier alle museummedewerkers, bestuurders,
subsidieverstrekkers en andere partners. En niet in het minst onze ploeg van immer enthousiaste
vrijwilligers. Dag in dag uit dragen zij allen bij aan een zo optimaal mogelijke jeneverbeleving van elk
van onze bezoekers. Op hun aller gezondheid!
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I. COLLECTIEMANAGEMENT: VERZAMELEN – BEWAREN – ONDERZOEKEN
1. VERZAMELEN & HERKENNEN & BORGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 01 (VERWERVEN)
Binnen zijn collectiemanagement zet het Jenevermuseum, als wetenschappelijke toetssteen
voor de historische en actuele gegevens over (Belgisch) gedistilleerd, in op het actief
verwerven van objecten van strategische deelcollecties. Daarnaast bouwt het museum
ook zijn werking rond het herkennen en borgen van immaterieel ‘jenevererfgoed’ uit, in
samenwerking met gespecialiseerde partners. Dit moet niet alleen het jeneververhaal en de
collectieregistratie inhoudelijk verdiepen en leiden tot de waardering van zorgvuldig
bepaalde deelcollecties. Het moet ook de beleving ervan door zijn gebruikers verhogen.
1.1.
MUSEUMCOLLECTIE
De museumcollectie werd in 2019 uitgebreid met 1.539 objecten waarvan 1.392 schenkingen en 147
aankopen.
Kanttekening bij het aantal schenkingen: 70% 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 maakt deel uit van
het subsidieproject inhaalbeweging collectieregistratie (zie verder).
In totaal bestaat de collectie eind 2019 uit 29.552 geïnventariseerde objecten.
Enkele bijzondere aanwinsten uit 2019 zijn:
Promotiemateriaal
2019.0011.00 Kaartspel ‘Oude Genever in kruikjes’ van stokerij Rubbens, Zele, eerste helft 20ste
eeuw
2019.0035.00 Verzamelkaart ‘Elixir Ambiorix’ van Distillerie Ambiorix, Tongeren, eind 19de eeuw
2019.0047.00 Affiche ‘Balsam’ van stokerij De Beukelaer, Antwerpen, ca. 1910
2019.0051.00 Reclamekaart ‘Martine Carol’ van stokerij Nerva, Gent, 1952
2019.0053.00 Reclamekaart voor likeurstokerij Delhaize Frères, Brussel, ca. 1910
2019.0114.00 Affiche ‘Kodak Cherry’, ontworpen voor Géo Vermeire, ca. 1925
2019.0466.00 Reclamebord van stokerij Roscam & Van Moer, Neder-over-Heembeek, vóór 1922
2019.0921.00 Affiche ‘Chartreuse d’Anvers’ van stokerij Storms, Antwerpen, vóór 1911
2019.0922.00 Affiche ‘Elixir d’Anvers’ van stokerij De Beukelaer, Antwerpen, ca. 1900
2019.0924.00 Affiche ‘Fransman’s Jenever’ van stokerij Léon Fransman, Ninove, 1900-1938
2019.0925.00 Reclamebord (metaal) van stokerij F. Poulet, Luik, ca. 1902-1915
2019.0926.00 Ontwerp naar Henri Cassiers voor ‘Mertens’, na 1903
2019.0927.00 Affiche ‘Likeurstokerij Het Voske’ van stokerij Werbrouck, Izegem, ca. 1950
2019.0928.00 Scheurkalender van stokerij Fouassin, Luik, ca. 1900
2019.0929.00 Kaartmat ‘’t Wit Stoopke’ van stokerij Neefs, Antwerpen, begin 20ste eeuw
2019.0934.00 Postkaart ‘De Kempenaar’ van stokerij Neefs, Antwerpen, begin 20ste eeuw
Consumptie- en verpakkingsmateriaal
2019.0002.00 Likeurfles ‘Elixir du Producteur’ van stokerij Bruggeman, Gent, 2de helft 20ste eeuw
2019.0027.00 Buiketiket ‘Bitter Astrid’ van stokerij Houssin-Malisse, Kuurne, ca. 1935
2019.0028.00 Buiketiket ‘Bitter Houssin’ van stokerij Houssin-Malisse, Kuurne, ca. 1930
2019.0066.00 Zes jeneverglaasjes ‘Vieux Système’ van stokerij Severy, Hasselt, begin 20ste eeuw
2019.1043.00 Buiketiket ‘Méphisto’ van stokerij Senden De Vel, Rekem, ca. 1928
2019.1147.00 Buiketiket ‘Elixir Dendergalm’ van stokerij Alias, Anderlecht, ca. 1935
Via een privéverzamelaar kon het museum 100 volle jenever en likeurflessen aankopen. Deze
flessen, hoofdzakelijk uit de jaren 1940-1970, zijn afkomstig van verschillende Limburgse en
Antwerpse (likeur)stokerijen, zoals stokerij Fryns in Hasselt, stokerij Scheelen in Hechtel en
likeurstokerij De Beukelaer, stokerij Alphonse Simkens en stokerij De Poldernaar uit Antwerpen.
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Enkele opvallende stukken uit deze aankoop zijn:
2019.1150.00 Fles 'Aperitief As op wijn' voor Alphonse Simkens, Antwerpen, ca. 1920-1960
2019.1154.00 Likeurfles 'Les 4 Saisons' voor Fryns, Hasselt, ca. 1954-1965
2019.1155.00 Fles 'Cherry-Fryns au vin tonique & apéritif' voor Fryns, Hasselt, ca. 1933-1950
2019.1163.00 Jeneverfles 'Quinquet' voor Leukenheide, Hechtel, ca. 1965
2019.1165.00 Jeneverfles 'Oude Genever' voor Leukenheide, Hechtel, ca. 1950
2019.1184.00 Fles 'Bitter Poldernaar' voor Van Rillaer, Antwerpen, ca. 1960-1970
2019.1189.00 Likeurfles 'Elixir de l'Abbaye' voor Kerkhofs, Overpelt, ca. 1960
Archivalia
2019.0025.00
2019.0029.00
2019.0115.00
2019.0839.00
2019.0920.00
2019.1032.00

Postkaart ‘Café G. Claes-Sullon’ in Luik, 1906-1930
Ordonnantie betreffende de stokers van Luik, 2 mei 1774
Twee diploma’s ‘Exposition Internationale Liège’ van stokerij Severy, Hasselt, 1930
Foto van stokerij Joseph Theunissen, Hasselt, ca. 1925
Foto van winkel met reclame voor ‘Hasselt Janssens’, ca. 1950
218 foto’s (familiekiekjes) afkomstig uit een album van de stokersfamilie Theunissen in
Hasselt.
2019.1033.00 Receptenboekje met cocktails van stokerij De Beukelaer, Antwerpen, ca. 1960
Een bijzondere schenking binnen de collectie ‘Archivalia’ zijn 81 stukken gerelateerd aan de Hasseltse
dokter Louis Willems (1822-1907). De schenking omvat onder meer foto’s van de dokter, maar ook
handgeschreven documenten, toespraken, diploma’s en erkenningen en publicaties van en over
dokter Willems.
Enkele opvallende stukken uit deze schenking zijn:
2019.0943.00 Foto van het versierde huis van dokter Louis Willems bij het 50-jarig jubileum van zijn
werk als dokter en wetenschapper, 14 oktober 1900. Ook dokter Willems staat op de
foto
2019.0956.00 Agenda van dokter Louis Willems voor de periode 1849-1850 met handgeschreven
aantekeningen over zijn rondreis in Europa
2019.0972.00 Toespraak van dokter Louis Willems voor Eugène Debruyn, 50 jaar dokter in SintTruiden, 1891
2019.0976.00 Toespraak van dokter Van Weddingen, bij het overlijden van dokter Louis Willems,
1907
2019.0979.00 Handgeschreven notities van dokter Louis Willems, Hasselt, 1850-1860
2019.0981.00 Testament ‘Voici mes derniers désirs’ van dokter Louis Willems, 1904
2019.1009.00 Uitnodiging aan dokter Louis Willems voor de uitreiking van de Prix Barbier 1882, 1
december 1883
Beeldende kunst
2019.0052.00 Tekening ‘Emile Vandervelde au meeting’ van Jean Maillard (1901-1991), 1935
2019.0057.00 Schilderij ‘De alchemist aan het werk’ van Jos Ratinckx( 1860-1937), voor 1937
2019.0631.00 Ontwerp van Brecht Evens voor de 30ste editie van de Hasseltse Jeneverfeesten,
2019
2019.1191.00 Schilderij ‘Muzikant met glas in de hand en serpent’ van Gerard Portielje (1856-1929),
ca. 1910
2019.1192.00 Schilderij ‘Interieur van het café Exter in Deurne’ van Pieter Franciscus Dierckx (18711950), 1896
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1.2.
COLLECTIE DOCUMENTATIECENTRUM
De bibliotheekcollectie van het documentatiecentrum telt eind 2019 2.244 titels.
Interessante aanwinsten zijn:
• Jacquemin, Madeleine. Chassart: les établissements, la famille. Fleurus, 1998
• Van Deun, Paul. Het gekaapte brein. Kalmthout, 2018
• Cromheecke, Ivan. 100 jaar gistfabriek Brugge. Brugge, 1997
• Delannoy, Charles. Manuel du distillateur, fabrication des liqueurs. Parijs, 1900
• Baudoin, A. Les eaux-de-vie et la fabrication du Cognac. Parijs, 1893
• Mc Donald, Maryon e.a. Gender, drink and drugs. Oxford, 1997
• Levent, Nina en Mihalache, Irina. Food and museums. Londen, 2018
• Holt, Mark e.a. A social and cultural history, alcohol. Oxford, 2006
• Alofs, Theo. Het bekende onbekende ambacht koperslager. 2007
• Roskrow, Dominic. The seven moods of craft spirits, 350 great crafts spirits from around the world.
Londen, 2018.
• Posthumus,Tess. Cocktails. Amsterdam, 2019.
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 Industriemuseum
in Gent en van twee privécollecties bleven ook in 2019 behouden.
1.3.2. Bruiklenen aan derden
• De langdurige bruikleen van 4 objecten aan het Radisson Blu Hotel in Hasselt bleef ook in 2019
behouden.
• De Openbare Bibliotheek van Herk-de-Stad bruikleende van 26 juni tot 15 september de kleine
alambiek van stokerij Louis Meeùs (00.0148.00) voor een educatief vakantieproject.
1.4.

IMMATERIEEL ERFGOED

1.4.1. Iedereen Jeneverbaron
• In 2019 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 2
borrelnamiddagen georganiseerd voor 2 verenigingen, waarvan eentje in samenwerking met
Erfgoed Haspengouw, goed voor 79 deelnemers: Vief Tongeren (11/02), Lin in ’t Groen
(Martenslinde, 27/04 i.s.m. Erfgoed Haspengouw)
• 5 vrijwilligers & 5 museummedewerkers werkten mee. Er werden 66 anekdotes, tradities, recepten
e.d. geregistreerd.
• De verenigingen waar het Jenevermuseum in 2018 op bezoek ging, werden in 2019 in het
museum uitgenodigd voor een rondleiding, een degustatie en jenevergesprekken. Er gingen 2 van
de 3 verenigingen op de uitnodiging in: Vief Alken (03/04) en OKRA Stevoort (23/05).
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.
• Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden Hasseltse Graanjenever 40% vol
geproduceerd:
o 631 kruiken van 70 cl
o 80 stopen van 50 cl (ledengeschenk voor de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt)
o 346 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal)
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Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden afgevuld Goudwater 38% vol (sinds 2017)
geproduceerd:
o 352 flessen van 50 cl
o 121 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal)
Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden afgevuld Oranjebitter 38% vol (sinds 2008)
geproduceerd:
o 244 flessen van 50 cl
o 76 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal)
Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden Elixir 35% vol (sinds 2005) geproduceerd:
o 338 flessen van 50 cl
o 128 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal)
In 2019 stelde het Jenevermuseum na 8 jaar opnieuw een een vatgerijpte of belegen
graanjenever voor aan het publiek. Deze moutwijn, die 8 jaar heeft liggen rijpen op eikenhouten
vaten, werd afgewerkt tot 2 belegen Hasseltse graanjenevers. Op 28/04 - tijdens de Vlaamse
Erfgoeddag - bepaalden de bezoekers mee welk van deze 2 graanjenevers uiteindelijk op het
publiek zou losgelaten worden. De nieuwe belegen huisjenever was na de Hasseltse
Jeneverfeesten opnieuw beschikbaar in het proeflokaal. Voor de kruik werd een nieuw etiket
ontwikkeld.
Afgelopen jaar werden volgende hoeveelheden Vatgerijpte Hasseltse Graanjenever
geproduceerd:
o 120 kruiken van 70 cl

1.4.3. Traject meester – leerling
• Vanaf januari 2019 startte het Jenevermuseum een leerling-meester-traject met het oog op het
bewaren en doorgeven van de 19de-eeuwse principes en technieken van het ambachtelijk stoken
van jenever en likeur. Via een beurssysteem, dat voormalig minister van cultuur Sven Gatz in het
leven riep, worden dit soort vakmanschapstrajecten mogelijk gemaakt. Het traject loopt tot 31
december 2020.
• De doelstelling van dit traject bestaat erin de uitzonderlijke ambachtelijke technieken en
vaardigheden van het werken met onze 19de-eeuwse en vroeg-20ste-eeuwse
stoomstookinstallaties uitgebreid te documenteren en te registreren om zo dit unieke
vakmanschap te borgen en te kunnen doorgeven aan de volgende generaties.
• Steven Reekmans stapte als leerling in dit traject. In 2019 observeerde hij meester-stoker Jan
Kempeneers bij het volledige productieproces van authentieke huisjenevers en huislikeuren van
het museum. Daarbij documenteerde en registreerde hij alle handelingen en vaardigheden nodig
bij het gebruik van elk toestel van de stookinstallatie. Ook beschreef hij alle handelingen nodig bij
elke fase in het productieproces, alsook de mogelijke problemen (inclusief potentiële oplossingen)
die zich telkens kunnen voordoen.
• Gedurende 2 jaar werkt de leerling 2 dagen per week in de museumstokerij. Hij wordt hiervoor
vergoed en verzekerd via het beurssysteem. Het museum ontvangt voor de meester eveneens via
het beurssysteem een klein budget voor bijkomend materiaal (grondstoffen, werkkledij,
labomateriaal, e.d.) ter ondersteuning van de leerling.
1.4.4. Filmpjes ‘Ambachtslieden aan het werk’
• N.a.v. de Erfgoeddag die in 2019 in het teken stond van vakmanschap werden de koperslager, de
tonnenmaker en glasblazer gefilmd terwijl ze een specifieke techniek uitoefenden. De filmpjes
worden hoofdzakelijk gebruikt voor de aankondiging van activiteiten m.b.t. vakmanschap op de
sociale media van het museum.
1.4.5. Partnership in project ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’
• Het Jenevermuseum is een partner in dit project geïnitieerd door Werkplaats Immaterieel Erfgoed
dat, n.a.v. de geïntegreerde erfgoedbenadering die het Cultureel Erfgoeddecreet vooropstelt, een
eerste, gezamenlijke wil stap zetten in de complexe en veelzijdige uitdaging van een afgestemde
aanpak voor de erfgoedzorg van roerend en immaterieel erfgoed. Het project focust daarbij in
eerste instantie op collectieplanning. Wat zijn de drempels en moeilijkheden? Welke antwoorden
zijn mogelijk en wat leren experimenten in de praktijk?
• In een eerste fase vindt naast deskresearch een kwalitatieve bevraging van de museumpraktijk
plaats op basis waarvan enkele plausibele scenario’s worden uitgewerkt. In een tweede fase
worden die scenario’s getoetst aan de praktijk via een aantal cases.
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Het Jenevermuseum maakt deel uit van de projectstuurgroep en zal eventueel als een van de
cases optreden in de tweede fase.

Jaarverslag 2019 - Jenevermuseum

13

2.

BEWAREN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 02 (BEWAREN)
Diepgaand onderzoek naar en optimale beleving van het jeneververhaal zijn enkel mogelijk
dankzij degelijk, bruikbaar en authentiek bronnenmateriaal. Om dat te kunnen faciliteren en
realiseren zet het Jenevermuseum in op een kwaliteitsvolle bewaring van zijn collecties
door middel van een duurzaam museumdepot en het hoogwaardig digitaliseren van de
collecties.
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 2019 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.
• Omdat de dataloggers verouderd waren, werden in november 2019 de oude dataloggers
vervangen door acht wifigestuurde loggers. De temperatuur en relatieve vochtigheid wordt nu
gemeten in de volgende ruimtes: hooizolder, stookzaal, molenzaal, kiemzolder, woonhuis, schuur
zolder (depotruimte in het museum), kast met papierencollectie (depotruimte in het museum) en in
de exporuimte. Overschrijdingen worden via mail aan de conservator meegedeeld. Een
maandelijks rapport geeft een overzicht van de klimaatgegevens van de afgelopen maand. Indien
urgente problemen zich voordeden, werden de nodige acties ondernomen.
• In het centrale museumdepot werden in november 2019 de bestaande wifigestuurde dataloggers
uitgebreid met twee extra dataloggers, zodat er nu ook meting gebeuren in het schilderijenrek en
in de ruimte waar hoofdzakelijk glas en keramiek bewaard wordt.
• In het centrale museumdepot is de invulling van de kasten en de rekken met collectiestukken niet
overal optimaal. In 2019 werd verder gewerkt aan een betere ordening en plaatsing.
• De drie stedelijke musea – het Jenevermuseum, Het Stadsmus en Modemuseum Hasselt - willen
overschakelen op een nieuw, duurzaam en flexibel verlichtingssysteem. In 2018 werden de
voorwaarden waaraan de nieuwe verlichting moet voldoen in kaart gebracht. Verder werd contact
gelegd met het Hasselts Energiebedrijf (HEB). Het HEB voerde in 2019 een kosten-batenanalyse
uit bij de drie musea. Het vervangen van de verlichting in de drie musea zal de komende
beleidsperiode gefaseerd, per museum, gebeuren.
2.2.
ACTIEVE CONSERVERING EN RESTAURATIE
• In 2019 werden vier schilderijen uit de collectie behandeld:
- Roker in een taverne, Jean-Baptiste Madou, 1838 (inv.nr. 2018.0035.00)
- De dronkaard, Abraham Diepraam, 17de eeuw (inv.nr. 2018.0037.00)
- La sortie du Cabaret, Frans Van Loo, 1872 (inv.nr. 2018.0036.00)
- De herbergier, Gerard Portielje, 1924 (inv.nr. 2018.0078.00)
Van de behandelingen werd een uitgebreid restauratie/conserveringsrapport opgemaakt. De
rapporten worden in Adlib aan de betreffende stukken gelinkt.
• Bij schilderij ‘Geanimeerd herberginterieur, anoniem, 17de eeuw’ (inv.nr. 2015.0038.00) werd
protrusie in de verflaag vastgesteld door temperatuurschommelingen na tranport van het schilderij
van het museum naar het depot op een bijzonder koude dag. Er werd een noodfixatie
aangebracht en het schilderij werd nadien gerestaureerd. De behandeling staat beschreven in een
restauratierapport.
2.3.

REGISTRATIE

2.3.1. Algemeen
• Momenteel zijn er 29.552 collectiestukken geïnventariseerd in Adlib.
• In het collectieregistratiesysteem zit veel informatie over de collectiestukken, maar niet altijd op
een uniforme manier. Sinds 2012 werkt het Jenevermuseum systematisch aan de opschoning van
de gegevens en de standaardisering en verrijking van thesauri zodat de doorzoekbaarheid van de
collectie wordt geoptimaliseerd. In 2019 kon hier dankzij de projectsubsidie ‘Inhaalbeweging
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collectieregistratie’ intensiever en overkoepeld met het Modemuseum Hasselt en Het Stadsmus
op worden ingezet, zie 2.2.4.
Onthaalmedewerkers helpen wanneer het kan bij de registratie en het aanvullen van de
beschrijvingen in de collectiedatabase Adlib. In 2019 betrof dit voornamelijk de koppeling van de
juiste afbeeldingreferenties aan de objectrecords in Adlib in het kader van de projectsubsidie
‘Inhaalbeweging collectieregistratie’.
Een vrijwillige medewerker inventariseerde het archief van de brouwerij en distilleerderij Rigaux in
Bever (Vlaams-Brabant). Het archief beslaat drie archiefdozen en bevat stukken in verband met
de familie en het bedrijf.
Twee vrijwillige medewerkers nemen in het Vlaamse landschap, waar mogelijk, foto’s van
(restanten) van stokerijen.

2.3.2. Digitalisering
• In oktober-november 2019 werd door een professioneel bedrijf een deel van de deelcollectie
etiketten (5.000 etiketten) en de collectie foto’s (340 foto’s) gedigitaliseerd volgens de geldende
internationale standaarden (hoge resolutie, tif & jpg).
• Aan Packed werd in 2019 de vraag gesteld om mee na te denken over hoe we als musea moeten
omgaan met zware digitale bronbestanden van collectiestukken (bewaren, optimaliseren
beeldbeheer, metadata, enz.). Packed voerde een analyse uit op de beeldopslag van de musea
op de servers van de stad en in de beelddatabank van de stad. De analyse resulteerde in een
rapport met enkele quick-wins rond beeldbeheer. Komende jaren wordt verder gewerkt aan een
digitale strategie voor de musea.
2.3.3. Erfgoedplus
Eind 2019 werd de selectie op Erfgoedplus verder uitgebreid. Momenteel staan 5.777 objecten op
Erfgoedplus. Deze objecten zijn ook zichtbaar op Europeana, de Europese website voor erfgoed. Een
kleine 20% van de totale collectie van het museum is bijgevolg online toegankelijk. De raadpleegbare
objecten zijn een mooie weerspiegeling van de diversiteit van de collectie.
2.3.4. Pilootproject waarderen
Het Jenevermuseum participeerde 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 (82 objecten) aan te pakken.
De registratie van de objecten werd in het najaar van 2018 opgestart. In januari en februari 2019 werd
de registratie verder aangevuld met meer gedetailleerde inhoudelijke beschrijvingen op basis van
onderzoek in vakliteratuur. De eigenlijke waardering gebeurde eerst via een waarderingsdocument
ontwikkeld door CAG. Dit document werd eerst door CAG ingevuld in februari, en dan door het
Jenevermuseum en het MOT (Grimbergen). De antwoorden werden vergeleken en bediscussieerd. In
mei vonden vervolgens twee waarderingssessies (een per deelcollectie) plaats met externe
belanghebbenden. Deze kleine groep van belanghebbenden waren kenners of beoefenaars van de
betreffende ambachten. De twee sessie resulteerden in een aantal conclusies over de ambachten van
koperslagerij en kuiperij en de collecties zelf. Deze conclusies zijn te vinden in het deelrapport ‘Naar
waarde geschat 3 – Waardering deelcollecties kuipers- en koperslagersgerei Jenevermuseum,
Hasselt’. Dit rapport is online te raadplegen op de website van het Centrum Agrarische Geschiedenis.
2.3.5. Inhaalbeweging digitale collectieregistratie
Vanaf 1 januari 2019 werkt het team collectie transversaal voor de drie musea van stad Hasselt
(Jenevermuseum, Modemuseum Hasselt en Het Stadsmus). Overkoepelende protocollen inzake
collectiebeleid betekenen ook dat collectieregistratie een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
wordt. Hierbij streven we naar een geïntegreerde digitale ontsluiting van de collecties en (bij voorkeur)
één gezamenlijke Adlib-database voor de drie musea.
Dankzij de toekenning van de subsidie ‘Inhaalbeweging digitale collectieregistratie’ in 2018 voor het
instapproject ‘Samen sterk. Op weg naar een geïntegreerde digitale ontsluiting van de collecties van
de Musea Hasselt’ kan het Jenevermuseum als initiatiefnemer samen met Het Stadsmus en het
Modemuseum Hasselt dit realiseren. In dit kader werd er een voltijds projectmedewerker
aangeworven voor de periode van 12 maanden. Zij startte op 1 juni 2019.
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Ten eerste wordt de achterstand op vlak van collectieregistratie weggewerkt met de focus op het
Jenevermuseum. Met de reorganisatie van de museumzolder (project RE-ORG Belgium 2016-2018)
werden circa 2000 objecten geordend. Hiervan registreerde de projectmedewerker al 1.283 objecten
op basisniveau. Het gaat onder meer over 951 flessen, 97 borrelglaasjes, 100 items labomateriaal en
103 densi-, thermo- of alcoholmeters. Eveneens worden er van elk object foto’s gemaakt volgens de
internationale standaarden.
Alle toegepaste processen documenteert de projectmedewerker zodat ze zijn afgestemd op de
gangbare normen en praktijken én ze integraal toepasbaar zijn voor de drie musea. Zo zijn er
afspraken gemaakt m.b.t. digitalisering op vlak van de resolutie, bestandgrootte, bestandformaat en
metadatering, maar ook zijn er invoerrichtlijnen voor de velden in het registratiesysteem adlib
opgesteld. Specifiek bij het Jenevermuseum resulteerde dit in registratierichtlijnen op maat voor de
deelcollecties flessen, drinkglazen en labomateriaal. Deze procedures en richtlijnen kunnen als
duurzame instrumenten worden ingezet om de efficiëntie bij gelijkaardige acties te verhogen.
Daarnaast bestaat het project uit de optimalisering van de datakwaliteit. Hiervoor voerde de
projectmedewerker een vergelijkende data-analyse uit op de drie databases om de werkpunten in
kaart te brengen.
Op basis van het schema werkt de projectmedewerker samen met het gehele team collectie
systematisch de knelpunten en lacunes weg zodat de doorzoekbaarheid, vindbaarheid en
(her)bruikbaarheid van de data wordt vergroot en de samensmelting van drie databases tot één
database planmatig wordt voorbereid.
2.4.

REPRODUCTIE-AANVRAGEN VAN COLLECTIE

In 2019 werden reproducties van collectiestukken aangevraagd voor volgende publicaties of
tentoonstellingen:
• KADOC. ‘Vele handen, zorg en samenleving in heden en verleden’, een onderzoeksproject van
het KADOC – KU Leuven met een onderzoeksrapport en een tentoonstelling die in april-juni 2019
liep in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden. Voor het rapport werd een reproductie gebruikt van de
collectiestukken 94.0400.00 en 95.1101.00; voor de tentoonstelling: 88.0199.00, 08.0074.00 en
94.0400.00
• Karl Scheerlinck. Marie-Elisabeth Belpaire, een vrouw met impact. Gent, 2019: reproductie van
08.0042.00 (postkaart)
• Marie Becuwe. In de kunst gelogeerd.; Kunstenaarsherbergen op het Belgische platteland (18401914). Gent, 2019: reproductie van 96.0235.00 (schilderij Victor Wagemaekers)
• Joris Casselman. Van jeneverellende tot Tournée Minérale. 150 jaar aanpak van
alcoholproblemen in Vlaanderen (1868-2018). Oud-Turnhout, 2019: 94.0400.00 en 95.1101.00
(anti-alcoholaffiches)
• Reproducties van verschillende affiches voor een tentoonstelling voor scholen (5de & 6de
middelbaar), georganiseerd door Rebekka Maertens: ‘Armzalig en rijkelijk eten: ongelijkheid en
vernieuwing van de Belgische eetcultuur tijdens de 19e eeuw’, van 25 november tot 1 december
2019
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3.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

STRATEGISCHE DOELSTELLING 03 (ONDERZOEKEN)
Het Jenevermuseum voert verdiepend, relevant onderzoek en stimuleert verantwoord
experiment door zijn kennis en collecties ter beschikking te stellen van derden. Hiervoor
werkt het museum samen met particulieren, verenigingen, musea en andere
erfgoeddeskundigen, beroepsorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen. Op deze
manier versterkt het museum zijn status als kennis- en expertisecentrum voor het Belgische
gedistilleerd.
3.1.
ONDERZOEK NAAR JENEVERMERKEN IN LIMBURG
In 2012 startte het museum in samenwerking met een vrijwillige medewerker een onderzoek naar
jenevermerken. De vrijwilliger bracht 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.
In dit onderzoek wordt ook het fenomeen van de deponering van merktekens en merknamen
meegenomen. Dit project werd in 2019 verdergezet en resulteert in 2020 in een
dossiertentoonstelling.
3.2.
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 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 2022.
In 2019 deden de vrijwilligers vooral opzoekingen in de rijksarchieven, het stadsarchief van Hasselt,
de Erfgoedbibliotheek in Hasselt en bij het kadaster. De projectwerkgroep kwam – uitgezonderd
tijdens de zomervakantie – maandelijks samen om de vorderingen en eventuele problemen te
bespreken.
3.3.
PARTICIPATIEF ONDERZOEK STOKERIJEN OOST-VLAANDEREN ‘DE STOKERIJ IN JE BUURT’
In samenwerking met Histories, ETWIE en Heemkunde Oost-Vlaanderen startte het Jenevermuseum
een project ‘De stokerij in je buurt’ om Oost-Vlaamse heemkringen te stimuleren zelf onderzoek te
verrichten naar stokerijen en stokersfamilies in hun buurt. Dit resulteerde in een eerste fase in een
vormingsmoment voor geïnteresseerde Oost-Vlaamse heemkringen op 4 november 2019 in stokerij
Vandamme in Balegem. Na een introductie in de geschiedenis van jenever in de Lage Landen werden
tijdens de vorming bronnen aangereikt die interessant kunnen zijn om zelf op zoek te gaan naar het
jeneververleden in Oost-Vlaanderen. 13 mensen namen deel aan de vorming. De deelnemers
beoordeelden in een enquête de vorming positief en interessant om verder mee aan de slag te gaan.
Concrete afspraken werden met de deelnemers evenwel nog niet gemaakt.
In een tweede fase zal – afhankelijk van de interesse – een workshop opgezet worden om kennis te
maken en eventueel ook al aan de slag te gaan met enkele heel specifieke bronnen in het rijksarchief
van Gent.
3.4.
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 dossiertentoonstelling en publicatie in 2024.
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II. PUBLIEKSBEMIDDELING EN -WERKING: PRESENTEREN - INFORMEREN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 04 (TOELEIDEN & PRESENTEREN)
Het Jenevermuseum optimaliseert een kwaliteitsvolle, gedifferentieerde productmix
(aanbod), met bijhorende communicatie en/of promotie. De nadruk ligt steeds op het
verwerven van inzicht én op persoonlijke beleving bij (jong)volwassen gebruikers met
interesse voor erfgoed, (streek)gastronomie, wetenschap en techniek. Bij het samenstellen
van de productmix vertrekt het museum van inzichten verworven uit gebruikersonderzoek.
Elke gebruiker van het Jenevermuseum, virtueel of fysiek, museumbezoeker of participant in
een project, wordt ‘jeneverwijs’ en zo ambassadeur van het jeneververhaal.
1. ALGEMENE TOEGANKELIJKHEID
1.1.

MUSEUM

1.1.1. Toegangstarieven
In 2019 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 2019
Het museum was afgelopen jaar 288 dagen geopend:
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 TENTOONSTELLINGEN
2.1.
VLOEK OF ZEGEN? 100 JAAR ALCOHOLWET (VAN 5 MEI TOT 1 SEPTEMBER)
Honderd jaar geleden werd de Wet Vandervelde het orgelpunt van de strijd tegen het alcoholisme.
Alcohol drinken op publieke plaatsen werd verboden. In detailhandels kon je enkel alcohol kopen als
je minimum 2 liter kocht en dat was voor Jan met de pet te duur.
Riep de wet “de plaag van den alcohol” werkelijk een halt toe? En wat betekende de wet voor
(jenever)stokers of cafébazen? De wet was nooit onomstreden en werd in 1984 vervangen door de nu
nog steeds geldende ‘borrelwet’. Stemmen voor een alcoholplan klinken ook vandaag steeds luider,
maar dit werd tot nog toe nog niet gerealiseerd. Deze dossierexpo liet met protestaffiches, pamfletten,
wetteksten, nieuwsfragmenten voor- en tegenstanders aan het woord.
Conservator Joanie Dehullu deed onderzoek en schreef een uitgebreid artikel over het ontstaan, de
evolutie en de impact van de Wet Vandervelde. Het artikel werd gepubliceerd op de museumwebsite
en is daar nog steeds raadpleegbaar.
2.2.
INCIDENTALLY INSIGHTS #3 (VAN 8 NOVEMBER TOT 3 MEI 2020)
Het Jenevermuseum nodigde Limburgs kunstenaar Patrick Ceyssens uit om een werk te creëren
binnen de thematiek van Screen it!, de vijfde editie van de Stadstriënnale Hasselt-Genk. Voor de
gelegenheid creëerde de kunstenaar een beeld waarin hij de herinnering van een geromantiseerd en
gerasterd landschap laat samensmelten met de omgeving van het Jenevermuseum, zijn geschiedenis
en betekenis. Het gerasterde beeld is een storm, een beeldige aanval op de geest onder invloed van
alcohol. In de vele foto’s, affiches en schilderijen uit de museumcollectie zijn dronken mensen te zien
of de restanten van een bezopen ruimte. Mensen in een roes, een begeestering, vervoering. Ook het
gewoel van het distilleerproces is een associatie, jenever is daarom ook een ‘sterke’ drank. Dit nieuwe
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transparante beeld is constant beweeglijk. Het kunstwerk is gratis te bezichtigen op de binnenkoer van
het museum.
3. INGREPEN IN DE VASTE MUSEUMPRESENTATIE
3.1.
BELEVINGSPROJECT ‘LEVEN IN DE STOKERIJ’
• Samen met het Gentse bureau Gelotology ontwikkelde het museum een concept waarbij
bezoekers de productieruimtes van de stokerij ook kunnen beleven wanneer er niet gestookt
wordt in de molen- en stookzaal. Uitgangspunten hierbij waren: storytelling, het verhaal achter de
personen die werkten in de stokerij, augmented realitiy en andere interactieve elementen.
• Voor dit project ontving het museum van de provincie Limburg een subsidie van 25.000 euro.
• In 2020 wordt het project uitgevoerd om het begin 2021 voor te stellen aan pers en publiek.
3.2.
EEN ALCOSCAN IN HET PROEFLOKAAL
• Dankzij de financiering van Vinum Et Spiritus (de Belgische federatie voor de sector van wijn en
gedistilleerde dranken), in samenwerking met het Fonds Emilie Leus, plaatste het
Jenevermuseum de eerste alcoscan in Hasselt. In het proeflokaal kunnen bezoekers permanent
gratis zelf ademtest afnemen.
• De alcoscan werd onder persbelangstelling officieel in gebruik genomen door de burgemeester,
de schepen van cultuur en de directeur van Vinum Et Spiritus.
3.3. ONDERZOEK UHASSELT ‘OP ZOEK NAAR MULTISENSORIËLE AUTHENTICITEIT IN HET JENEVERMUSEUM’
• In opdracht van het museum onderzochten vier groepen studenten van de 2de bachelor
Architectuur/Interieurarchitectuur van de UHasselt de mulitsensoriële beleving van de vaste
museumpresentatie.
• De groepjes werkten elk een ‘sensory journey map’ uit die toeliet om de zintuigelijke ervaringen
van bezoekers in kaart te brengen. Hiervoor nodigden zij minstens 10 deelnemers uit. Een
dataverwerking en -analyse, samen met een hele trits concrete aanbevelingen, vormden de
onderdelen van lijvige rapporten.
• Op basis van de aanbevelingen kan het museum aan de slag gaan om de bezoekerservaring te
optimaliseren (zoals bijv. met het belevingsproject vermeld onder 3.1.).
4. ACTIVITEITEN
4.1.
WORKSHOP ‘MAAK JE EIGEN JENEVER’
• Deze workshop werd uitgewerkt als een project n.a.v. het wijkproject Tournée Locale in 2018 en
werd wegens succes in 2019 gelanceerd binnen het vaste workshop- en tastingaanbod voor
volwassen groepen.
4.2.
JAZZ ’N JENEVER
• Voor het vierde jaar op rij programmeerde het Jenevermuseum in samenwerking met jazzexpert
en -muzikant Arne Van Coillie jazzconcerten onder de naam ‘Jazz ’n Jenever’.
• Aantal aanwezigen: L'Ame des Poètes (01/03): 26 / Tim Finoulst Trio (28/06): 101 / Kim in the
Middle (30/08): 76 / David Linx & Diederik Wissels (15/11): 40
4.3.
ERFGOEDDAG (28/04) – VAKMANSCHAP
• Het Jenevermuseum deed zijn deuren gratis open op de erfgoeddag (thema: vakmanschap) van
10 tot 18 uur.
• Het thema was het museum dit jaar op het lijf geschreven. Bijgevolg was er een ruim aanbod van
activiteiten:
o Kop en staart scheiden: stoomstoken volgens 19de-eeuwse principes met de meester en
de leerling aan het werk (beslagzetting, fijnstook, distillatie jeneverbes) – doorlopend van
10 tot 18u
o Koper, hout en glas, een noodzaak in de ambachtelijke jeneverproductie: de
tonnenmaker, de koperslager en de glasblazer geven het beste van zichzelf en
demonstreren met veel enthousiasme hun ambachtelijk vakmanschap – doorlopend van
10 tot 18u
o Kies mee de smaak van de nieuwe Belegen Graanjenever van het Jenevermuseum: 8
jaar gelagerde moutwijn werd op 2 manieren afgewerkt tot Hasseltse graanjenever. Aan
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het publiek om de smaak te bepalen die later op het jaar in het proeflokaal verkocht zal
worden – doorlopend van 10 tot 18u
o Workshop ‘Maak je eigen graanjenever!’: onder deskundige begeleiding gingen bezoekers
zelf aan de slag met graanalcohol, moutwijn en verschillende vruchten- en kruidenaroma’s
om zo hun gepersonaliseerde graanjenever te blenden – om 11u en om 15u (duur: ca. 1u
– max. 20 personen per workshop)
Aantal bezoekers/deelnemers: 400

4.4.
KUNSTENNACHT (09/05)
• Speciaal voor de Hasseltse Kunstennacht, een initiatief van stedelijke cultuurdienst, nodigde het
Jenevermuseum olfactorisch kunstenaar Peter de Cupere uit om een zintuigelijke en kunstzinnige
beleving te concipiëren. De Cupere ging op voorhand aan de slag met de aroma’s van de vele
ingrediënten van de huisjenevers en huislikeuren van het museum en ontwikkelde twee parfums
waarbij, onmiddellijk na de verstuiving, ook een huisproduct moest geconsumeerd worden. Zo
creëerde hij een totaalervaring van alle zintuigen.
• Doorlopend van 18u tot 23u gaf de kunstenaar interactieve demonstraties waarbij de bezoekers
moesten ruiken en proeven, en gaf hij de nodige toelichting bij zijn concept. Toegang was gratis.
• Aantal bezoekers: 392
4.5.
OPEN MONUMENTENDAG (08/09)
• Het museum stelde opnieuw zijn deuren wagenwijd en gratis open van 10u tot 18.
• Aantal bezoekers: 542
4.6.
HASSELTSE JENEVERFEESTEN (19 EN 20/10)
• De 30ste editie van de Hasseltse Jeneverfeesten zette het museum en de stad weer grotendeels
op stelten, al kwam op zondag het hevige regenweer heel wat roet in het eten strooien met een
zeer beperkte publieksopkomst als gevolg.
•
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 twee stuntmannen die onder muzikale begeleiding uit de
museumschoorsteen kwamen gekropen en via de daken van de museumgebouwen de
huisjenever tot bij burgemeester Steven Vandeput brachten. Daarna werd hij officieel
goedgekeurd. Vervolgens speelden de Jartellen de pannen van het dak. Op zondag stonden ook
de shakers van CocktailSensation paraat tijdens 3 spektakelsessies en kon het publiek de
kersverse Vatgerijpte Hasseltse Graanjenever van het museum degusteren.
• Aantal bezoekers: op zaterdag 2.881, op zondag 2.035 (totaal: 4.916)
4.7.
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: andere activiteiten wegens Erfgoeddag) / mei: 9 / juni: 2 / juli: 19 /
augustus: 5 / september: 14 / oktober: 27
4.8.
APP ‘JENEVERROUTE’
De mobiele applicatie (app) van de Hasseltse jeneverroute werd in 2019: 310 (2018: 349) keer
geüpload via de AppStore (iOS: 146) en via Google Play (Android: 166).
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5. SAMENWERKINGSVERBANDEN
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5.1.
JENEVER TASTING EVENT (31/03)
• Het Jenevermuseum stelde zijn ruimtes ter beschikking van de tweedejaarsstudenten van de
bachelor communicatiemanagement van de PXL. Vier studenten organiseerden on site het eerste
Belgische jenever tasting event, waarvoor zij alle Belgische jeneverproducenten uitnodigden om
met hun (graan)jenevers aanwezig te zijn en deze te laten degusteren door het publiek. 12
producenten waren aanwezig. De studenten organiseerden ook twee cocktailworkshops,
voorzagen food pairing en een muzikaal optreden. Ze werden ondersteund door eigen vrijwilligers
en de museummedewerkers.
• Het event was betalend (8 euro inclusief degiustatieglas, 4 proefjetons en een notitieboekje) en
toegankelijk van 12u tot 19u.
• Aantal bezoekers: 100
5.2.
URS GEEST (06/10 TOT 08/12)
• Samen met het CIAP Kunsteverein werkte het Jenevermuseum aan gelaagd project geïnspireerd
door de vele reizen van de kunstenaars Casper Fitzhue (1990, Romenië) en Bart Van Dijck (1974,
België) naar het oosten van de Karpaten en hun onderdompeling in het lokale winterritueel van de
dansende beer. Fitzhue en Van Dijck combineerden elementen uit Belgische en Roemeense
folklore om hun eigen, unieke rite de passage te creëren en werkten dit uit in een tentoonstelling
in het CIAP. Uitgangspunt was o.m. de winterslaap van de beer als een metaforische overgang
van leven naar dood, als een wedergeboorte. URS GEEST stelt het ritueel als een cross-cultureel
fenomeen voor, één die tegelijkertijd lokaal en universeel is.
• Behalve de tentoonstelling werkten de kunstenaars samen met de museumstokers aan een
distillaat, een zelf geconcipieerde medicinale drank op basis van jenever maar aangevuld met
kruiden en wortels die de bruine beer eet om terug op krachten te komen na de lange winterslaap.
Deze URS GEEST jenever, in unieke genummerde, handgemaakte, keramische beervormige
kruikjes van 20 cl, was verkrijgbaar in het CIAP en in het proeflokaal van het Jenevermuseum,
voorzien van een gehandtekend echtheidscertificaat.
5.3.
ONDERSTEUNING LEDENWERKING VZW NATIONAAL JENEVERMUSEUM HASSELT
Naar aanleiding van de aangepaste overeenkomst tussen de stad Hasselt en de ondersteunende
museumvzw’s ontwikkelt de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt zich sinds 2018 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, waar gewenst en waar mogelijk, als partner bij de ledenactiviteiten. Dit was het
vzw-programma in 2019
• Uitstap naar de Graanstokerij Braeckman in Oudenaarde en een bezoek aan de stad Oudenaarde
(18/05)
• Jenevermatinee: voordracht door conservator Joanie Dehullu in de tijdelijke expo (23/06)
• Voordracht door wijnexpert en distillateur Geurt Van Rennes: ‘Onze rijke historie op het vlak van
het wijn maken en distilleren’ i.s.m. de Academie voor Streekgebonden Gastronomie (25/09)
• Bezoek aan stokerij ’t Stookkot in Stevoort (17/11)
• Eindejaarsdegustatie in het proeflokaal van het museum (15/12)
5.4.
SYNTRA OOST-VLAANDEREN & SYNTRA HASSELT
• Het Jenevermuseum zorgt voor logistieke ondersteuning voor de cursus ‘Jeneverkenner’ die door
Syntra Midden-Vlaanderen, de Economiscge raad Oost-Vlaanderen en de Orde van de OostVlaamse Meester-Distillateurs wordt ingericht.
• Het Jenevermuseum zorgt voor inhoudelijke en logistieke ondersteuning voor de opleiding
‘Distillateur’ die door Syntra Limburg wordt georganiseerd.
5.5.
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.

Jaarverslag 2019 - Jenevermuseum

24

5.6.
POSTGRADUAAT CULTUUREDUCATOR
Hogeschool PXL biedt een postgraduaat cultuureducator aan in samenwerking met verschillende
culturele actoren. Ook de Musea Hasselt, inclusief het Jenevermuseum (via de stafmedewerker
publieksbemiddeling) zijn een actieve partner in de dit postgraduaat. Zij bieden gastlessen en
plaatsbezoeken aan.
6. GIDSENWERKING
6.1.
KWALITEIT IN GIDSENWERKING
In 2018 werkte Musea Hasselt verder aan de actiepunten die na het traject ‘Kwaliteit in
Gidsenwerking’ werden opgesteld:
• Het verder gelijkstemmen van de overkoepelende gidsenwerking met Toerisme Hasselt.
• Opstellen van overeenkomsten, evaluatiedocumenten, enz.
• Het verder onderzoeken van mogelijke statuten/betalingsmogelijkheden voor gidsen.
• Het organiseren van inhoudelijke en methodologische opleidingen voor gidsen.
• Het betrekken van de gidsen via brainstormmomenten.
6.2.
VORMING VOOR DE MUSEUMGIDSEN
Voor de gidsen werd een uitgebreide informatiebundel voorzien bij de tentoonstelling ‘Vloek of zegen?
100 jaar alcoholwet’. Voor deze expo werd ook een opleiding voorzien door conservator Joanie
Dehullu op 2 mei.
6.3.
NIEUWSBRIEF
Sinds september 2013 wordt vanuit de stedelijke musea een digitale nieuwsbrief verstuurd met nieuws
uit de musea specifiek bestemd voor de museumgidsen. In 2019 stuurden we 6 nieuwsbrieven uit: in
januari, maart, mei, juli, september en december.
7. COMMUNICATIE EN MARKETING
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. Het team publiek coördineert het geheel en de samenwerkingen met
communicatiebureaus- en partners.
7.1.

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

7.1.1. Website
• In 2019 kende de website 55.683 sessies of bezoeken (2018: 43.259 ofte +28,72%) en 48.716
gebruikers of unieke bezoekers (2018: 35.000 ofte +39,19%).
• De bezoekers brengen gemiddeld 1 minuut op de website door (2018: 1 minuut en 33 seconden
ofte -35,69%).
• Per bezoek bekijkt men gemiddeld 1,81 pagina’s (2018: 2,33 ofte -22,16%). Het totaal aantal
bezochte pagina’s is 100.841 (2018: 100.649 ofte +0,19%)
• De site wordt hoofdzakelijk bezocht vanuit België, Nederland en de USA, maar ook vanuit
Duitsland, Frankrijk en de UK.
7.1.2. E-zine
De e-zines – in 2019 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.
7.1.3.

Online platformen
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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
op 31 december 2019 1.783 ‘volgers’ (2018: 1.548), hoofdzakelijk uit België en Nederland, 48%
vrouwelijke (46% in 2018) en 52% mannelijke (54% in 2018).
De pagina wordt beheerd door de directeur en de verschillende stafmedewerkers.
Sinds december 2013 heeft het Jenevermuseum een eigen Twitteraccount (Jenevermuseum,
@JeneverBelgium) met 664 volgers (657 in 2018). De account wordt beheerd door de directeur.
Sinds 4 februari 2014 heeft het Jenevermuseum een eigen Instagram-account (Jenevermuseum,
@jenevermuseum) met 1.418 volgers (1.177 in 2018). Er werden 185 (2018: 148) 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.
Voor de Jazz ’n Jenever-concerten werden via Facebook en Instagram advertenties verspreid.
Het team Publiek zorgt 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.

7.1.4. Museumnieuws
Museumnieuws, de nieuwsbrief van de stedelijke musea, werd in 2019 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, …
7.1.5. 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 ‘Vloek of zegen. 100 jaar Alcoholwet’ werden een folder (2.000
ex.) en een affiche (150 ex.) gedrukt en verspreid. Voor de verspreiding van het affiche werd
gebruikgemaakt van de Agrafa-outdoorkaders in Hasselt centrum van 17/06 tot 01/07.
• 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.
7.1.6. Kanalen stad Hasselt (cultuurcommunicatie en toeristische communicatie)
• De stad Hasselt biedt aan de stedelijke diensten en andere organisatoren verschillende
geraadpleegde communicatie- en promotiekanalen aan, die het Jenevermuseum ten volle benut:
het Uitmagazine dat samen met het stedelijk informatieblad de Nieuwe Hasselaar deur aan deur
bedeeld wordt, en dat ook mee te nemen is in de meeste Hasseltse cultuurhuizen, het eigen
stedelijk e-zine, de kanalen van Toerisme Hasselt, enz..
• 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, indien opportuun, gebruikt.
• Het 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 2019 werkt de toeristische dienst aan een nieuwe communciatiestrategie, waarin
het Jenevermuseum werd betrokken. Deze strategie zal worden uitgerold in 2020.
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7.2. AANWEZIGHEID IN DE PERS (EARNED)
In 2019 werden voornamelijk persberichten gestuurd naar aanleiding van de verschillende
publieksactiviteiten (tentoonstelling, jazzconcerten, e.d.), alsook naar aanleiding van de lancering van
de workshop ‘Maak je eigen jenever’, de verwerving van een collectie van 100 authentieke en volle
jenever- en likeurflessen, de start van het meester-leerling-traject, de ingebruikname van de alcoscan
in het proeflokaal en de eindejaarsactie ‘Doe een jeneverbeleving cadeau’.
7.3. MARKETING
7.3.1. Publieksonderzoek tijdens de zomermaanden
• Van 16 juli tot en met 4 augustus werden 450 bezoekers bevraagd via een papieren enquête in
het proeflokaal op het einde van hun museumbezoek. Doel van deze bevraging was de
bezoekersprofielen in kaart te brengen en te peilen naar hun motivatie, hun gedrag en hun
suggesties voor eventuele verbeterpunten. Het einddoel was de communicatie te verbeteren,
bezoekersprofielen op te maken en zo marketingacties op te kunnen opstarten.
• Hier beknopt de opmerkelijkste resultaten van dit bezoekersonderzoek:
o Het museumpubliek verjongt. In de vakantieperiode is de grootste groep bezoekers
tussen de 18 en 30 jaar. Gevolgd door de groep van 51 tot 60 jaar.
o Bezoekers komen het vaakst met hun partner. Ook met vrienden en familie is het
Jenevermuseum populair.
o Het Jenevermuseum trekt iedere keer opnieuw nieuwe bezoekers aan, want het
terugkeerpercentage lag in dit onderzoek rond de 10 procent. Dit is dus een kans waar in
de toekomst kan worden op ingezet: het herhalingsbezoek verhogen.
o Bezoekers komen vooral om te leren en ook om te proeven. In het gedrag van de
bezoekers is het opvallend dat 53 procent van de bezoekers de dag zelf beslist om het
museum te bezoeken. Inzetten op korte termijn communicatie blijft hierdoor belangrijk.
o Het museum behaalt een hoge score wat betreft de tevredenheid van de bezoekers. Zij
geven het Jenevermuseum gemiddeld 8 op 10. De NPS-score (is met 27,7 een mooi
resultaat. Net Promotor Score is een managementtool die gebruikt kan worden om de
klantloyaliteit te meten)
• Op basis van dit bezoekersonderzoek werd verder ingezet op het ontwikkelen van persona’s om
de communicatiestrategie verder te verfijnen.
7.3.2. Online marketingcampagne binnen Google Grants
• In 2019 werkte het Jenevermuseum voor het derde jaar op rij 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 2019 was het effect van de online
marketingcampagne duidelijk zichtbaar, met een stijging van het aantal online bezoeken van 21%.
Tov 2018 is dit een lichte stijging van 5 %. Oktober, de maand van de jeneverfeesten was, net
zoals in 2018, een recordmaand, met 9 200 bezoekers.
7.3.3. Belangrijkste advertenties en kortingsacties
• Het Jenevermuseum adverteerde in 2019 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. Om hier extra in op te vallen werden bijkomende advertenties
aangekocht. In 2019 tekende het Jenevermuseum ook in voor een extra online
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promotiecampagne in oktober en een advertentie in een Limburgmagazine, dit laatste is een insert
in Vlaamse kranten.
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: 359
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: 507
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 gratis museumbezoeken: 176
Bokrijkabonnement: houders van een Bokrijkabonnement krijgen gedurende een jaar éénmalig
gratis toegang (incl. borrel). Aantal: 50
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: 728
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: 36

7.3.4. Vaderdagactie i.s.m. Museumpas
Museumpas plaatste het Jenevermuseum in de kijker in zijn kanalen (website en e-zine) naar
aanleiding van vaderdag. Als kers op de taart gaven ze ook een rondleiding met gids en
jeneverproefplankje weg via een wedstrijd.
7.3.5. Eindejaarsactie ‘Doe een jeneverbeleving cadeau’
In de eindejaarsperiode (vanaf 10 december) kreeg je bij aankoop van een van de huisproducten van
het Jenevermuseum één toegangsticket voor het museum cadeau.
Hiermee wil het Jenevermuseum inspelen op de populariteit om een fles jenever als
eindejaarsgeschenk aan te bieden. Dit met als hoofddoel terugkeerbezoek te genereren en de
branding van het museum te versterken. Door de actie steeg de verkoop van de huisproducten in het
proeflokaal met 18 procent. Deze actie zal in een andere vorm in de toekomst worden herhaald.
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8. 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 2019 gedurende 288
dagen toegankelijk was met een gemiddelde van 95 bezoekers per open dag en 27.529 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.
8.1.

CROSSCAN BINNENKOER EN PROEFLOKAAL

Crosscan

2019

2018

Binnenkoer

49.652

46.015

Proeflokaal

34.961

33.447

8.2.

AANTAL MUSEUMBEZOEKERS PER MAAND

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

2019
390
1.028
1.800
2.302
2.590
2.405
1.291
1.972
2.651
7.156
1.828
1.846
27.259

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
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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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8.3.

8.4.

BEZOEKERSCATEGORIEËN

Categorie

2019

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

10.347
270
1.866
6.888
507
176
973
1.316
4.916
27.259

%
38,0
1,0
6,8
25,3
1,9
0,6
3,6
4,8
18,0
100

2018
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

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 Oost-Vlaanderen (19,7%), Limburg (19%) en
Antwerpen (16%). Ruim 9,30% van de bezoekers komt uit Nederland.
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38,0
1,1
6,5
21,4
1,1
0,8
3,5
1,2
25,6
100
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8.5.

AANTAL GROEPSBEZOEKEN PER MAAND

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

8.6.

2019 2018 2017 2016
3
1
0
0
14
12
15
22
18
28
29
32
26
22
23
59
31
38
49
76
45
48
34
53
11
17
17
22
17
14
18
23
45
60
50
47
36
36
38
58
16
36
24
40
25
27
40
30
287 339 337 462

AANTAL GIDSBEURTEN PER MAAND

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

2019
4
17
20
32
39
60
12
20
59
47
21
31
362

2018
1
14
27
29
45
70
20
17
74
50
43
29
419
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2017
0
18
35
28
68
39
21
23
76
50
26
46
430
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8.7.

AANTAL GIDSBEURTEN PER TAAL

2019

%

2018

%

2017

%

2016

%

288
22
26
26
362

79,56
6,08
7,18
7,18
100 %

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%

2019

%

2018

%

2017

%

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

88
42
31
31
25
217
13
12
2
2
0
1
16
25
14
0
1
0
0
40

30,7
14,6
10,8
10,8
8,7
75,6
4,5
4,2
0,7
0,7
0,0
0,3
5,9
8,7
4,9
0,0
0,3
0,0
0,0
13,9

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

Totaal

287

100

339

100

337

100

Nederlands
Frans
Duits
Engels
Totaal
8.8.

8.9.

HERKOMST VAN DE GROEPEN

AANTAL RONDLEIDINGEN PER THEMA

Rondleiding
Mijnheer pastoor / tante begijn
Verhaal achter de fles
TOTAAL
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Aantal groepen
83
279
362
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8.10.

EDUCATIEVE PROGRAMMA’S VOOR JONGEREN

8.10.1. Aantal

Programma

Aantal
groepen
2019

Aantal
groepen
2018

Aantal
leerlingen
2019

Aantal
leerlingen 2018

8

28

78

334

7

10

56

142

15

38

98

476

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

Hasselt

2019
2018

3
12

8.11.

Rest
Limburg
7
10

Antw.
3
4

Vlaams
Brabant
1
4

OostVL.
1
8

WestVL.
0
0

NL

TOTAAL

0
0

15
38

EDUCATIEVE PROGRAMMA’S VOOR VOLWASSENEN

8.11.1. Aantal

Programma
Chocolade en Jenever
Jeneverappellaties
Foodies
Juniper Fix
Maak je eigen jenever

Aantal
groepen
2019
18
2
3
6
15

Aantal
groepen
2018
11
4
6
4
-

Aantal
Deelnemers
2019
115
20
42
45
78

Aantal
Deelnemers
2018
128
46
64
55
-

44

25

300

293

VlaamsBrabant
8

Oost-Vl.

TOTAAL
8.11.2. Herkomst
Jaar

Hasselt

2019

4

Rest
Limburg
11

Antwerpen
6
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5

Brussel
2

WestVL.
3

NL

TOTAAL

5

44

35

8.12.

EVOLUTIE JAARCIJFERS SINDS 1988
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III. PARTICIPATIE & SAMENWERKING

STRATEGISCHE DOELSTELLING 05 (PARTICIPEREN)
Het Jenevermuseum ontwikkelt zich verder als een gastvrije en toegankelijke spil van een
gemeenschap die enthousiast bijdraagt aan de museumwerking en de uitstraling van het
museum en het Belgisch gedistilleerd in al zijn facetten. Het museum neemt hiertoe zelf
acties in situ, extra muros en online en werkt waar mogelijk vraaggestuurd vanuit de
verwachtingen en wensen van zijn gebruikers/bezoekers. Het museum inspireert, motiveert
en ondersteunt participanten in hun bijdrage. Op die manier ontwikkelt de
participatiepraktijk zich als een mindset binnen alle processen die aan de basis liggen van
een duurzame museumwerking.
1. PARTICIPATIE ALS RODE DRAAD DOORHEEN MEERDERE MUSEUMFUNCTIES
1.1. Verzamelen & herkennen
Via het project ‘Iedereen Jeneverbaron’ (cf. I.1.4.1.) wordt op een participatieve manier immaterieel
cultureel erfgoed verzameld. Via interactieve gesprekken worden leden van seniorenverenigingen en
heemkundige kringen bewust gemaakt van hun eigen immaterieel jenevererfgoed, wat voor het
museum een interessante ICE-collectie oplevert.
1.2. Onderzoeken
• Wetenschappelijk onderzoek gebeurt doorgaans in samenwerking met vrijwilligers. Bijvoorbeeld
het Fryns-project (cf. I.3.2.) is gegroeid vanuit een vraag van de familie Fryns en onderzoek naar
deze stokersfamilie gebeurt door enkele vrijwilligers onder begeleiding van de conservator.
• Met het project ‘De stokerij in je buurt’ (cf. I.3.3.) i.s.m. Histories, ETWIE en Heemkunde OostVlaanderen worden Oost-Vlaamse heemkringen gestimuleerd zelf onderzoek te verrichten naar
stokerijen en stokersfamilies in hun buurt.
1.3. Presenteren & informeren
• In de publieksbemiddeling en publiekswerking van het museum is de participatiepraktijk o.a.
aanwezig in de ondersteuning van de werking van de vriendenvzw (cf. II.5.3.), de uitgebouwde
vrijwilligerswerking (cf. III.1.1.2.).
• Het Jenevermuseum biedt ook een platform en locatie voor studenten van de PXL
communicatiemanagement voor het hosten van het Jenever Tasting Event (II.5.1.).

STRATEGISCHE DOELSTELLING 06 (SAMENWERKEN)
Als vernetwerkt museum kiest het Jenevermuseum er resoluut voor om prioritair in te zetten
op samenwerkingsverbanden met diverse onderwijspartners.
Daarnaast blijft het Jenevermuseum een betrouwbare partner in lokale, (eu)regionale en
(inter)nationale samenwerkingsverbanden en in netwerken. Hierin worden inspiratie en eigen
expertise actief gedeeld en de deskundigheid en ideeën van anderen verworven om de
eigen museumwerking permanent actueel te houden.
2. SAMENWERKING ALS RODE DRAAD DOORHEEN MEERDERE MUSEUMFUNCTIES
Alle samenwerkingsverbanden of partners waarmee samengewerkt hier opsommen, zou te ver leiden.
Uit het voorgaande en het volgende blijkt meer dan voldoende dat het Jenevermuseum een museum
is dat zich vernetwerkt en zowel voor als achter de schermen samenwerkt met vele, professionele en
niet-professionele partners uit uiteenlopende disciplines zoals het erfgoedveld zelf (CAG, ETWIE,
WIE, FARO, Jenevermuseum Schiedam, heemkundige kringen, e.d.), het onderwijs (PXL, Syntra,
e.d.), de toeristische sector (Toerisme Hasselt, Toerisme Limburg, e.d.), de commerciële sector (de
jeneverproducenten), enz.
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IV. ALGEMEEN ZAKELIJK MANAGEMENT

STRATEGISCHE DOELSTELLING 07 (ORGANISATIE & ZAKELIJK BEHEER)
Het Jenevermuseum schakelt zich in de organisatiestrategie van Musea Hasselt in en voert
een kwaliteitsvol, efficiënt, performant en duurzaam bedrijfsbeheer waarbij talentgerichte
expertise en hostmanship bevorderd en werkprocessen en competentieprofielen
verscherpt worden met het oog op de nieuwe, museale uitdagingen.
1. ORGANISATIE
1.1.

MEDEWERKERS

1.1.1. Vaste medewerkers
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 (team publiek, team collectie).
Vandaar dat hieronder de conservator en collectiemedewerker voorlopig nog tot het team
Jenevermuseum worden gerekend.
Binnen het team publiek werd een stafmedewerker marketing aangeworven.
Het personeelsbestand van het Jenevermuseum bedraagt per 31/12 10 personeelsleden of 7,4 VTE.
Directeur
Conservator
Administratief medewerker
Collectiemedewerker
Technisch bediende / museumstoker
Onthaalbedienden

Onthaalbediende/arbeider

Davy Jacobs
Joanie Dehullu
Sabine Palmans
Tony Damen
Jan Kempeneers
Marleen Gybels
Margot Lemoine
Bruno Maldoy
Kristel Marechal
Sabine Wolfs
Danny Hansen

voltijds / deeltijds 80% (sinds 1 juli)
voltijds
voltijds
deeltijds (50%) / pensioen sinds 1 mei
voltijds
deeltijds (50%)
deeltijds (50%)
deeltijds (50%)
voltijds
deeltijds (50%)
deeltijds (80%)

1.1.2. Vrijwilligers
• In totaal 22 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.
1.1.3. 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.
• 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.
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•

Jerôme Verwater (°1991), student Internationale Studies van de Avans Hogeschool in Breda
werkte van 29 januari tot 15 juni aan een onderzoeksproject over de economische mogelijkheden
voor jenever op de Aziatische (c.q. Chinese) markt.

1.2.
WERKBEZOEKEN – STUDIEDAGEN – CURSUSSEN – NETWERKMOMENTEN
Hierna worden een aantal opleidingen en werkbezoeken opgenomen die niet noodzakelijk kaderen in
de organisatiegebonden opleidingen georganiseerd door het stadsbestuur.
• 22/01: teamuitstap/teambuilding Gent; na een workshop over participatie in de eigen
museumwerking werd een bezoek gebracht aan de vernieuwde presentatie ‘Over mensen en
machines’ in het Industriemuseum in Gent
• 22/02: Lien De Keukelaere (samen met Wouter Jaspers) van KU[N]ST Leuven gaf in ’t Scheep
aan het diensthoofd en de directeurs van Musea Hasselt een presentatie over de marketing- en
communicatie-aanpak van hun grote tentoonstellingsprojecten
• 21/03: preview van de nieuwe vaste museumpresentatie van het Nationaal Jenevermuseum in
Schiedam (directeur)
• 26/03: studiedag waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen (conservator)
• 28/03: Adlibgebruikersgroep, Nieuw Instituut, Rotterdam (conservator)
• 02/04: infomoment over de subsidiemogelijkheden via het bovenlokaal cultuurdecreet in ’t Scheep
(directeur)
• 04/04: brainstorm Asbest, organisatie van FARO in samenwerking met het Industriemuseum en
ETWIE (conservator)
• 07/05: Uitsalon in Antwerpen over CRM en datagedreven marketing (stafmedewerker marketing)
• 11/06: bezoek aan de vernieuwde vaste museumpresentatie van het Nationaal Jenevermuseum in
Schiedam en bezoek aan Molen De Walvisch (directeur, stafmedewerkers publieksbemiddeling,
participatie en marketing)
• 26/07: bezoek aan nieuwe stokerij Fryns in Hasselt (directeur)
• 14/09: Jeneverfestival, Schiedam (directeur)
• 11/10: Conferentie ‘Immarterieel Erfgoed verzamelen’, LocHAL, Tilburg (directeur)
• 14/11: Adlibgebruikergroep, Textielmuseum, Tilburg (conservator en projectmedewerker
registratie)
• 22/11: Studiedag Erfgoed en de 4 elementen: water, Kunstencentrum STUK, Leuven
(conservator)
• 3/12: intervisiemoment gidsenwerking door Toerisme Vlaanderen, C-Mine Genk, stafmedewerker
publieksbemiddeling
• 19/12: Werksessie "communicatie over Musea Hasselt" onder begeleiding Simon Kempeneers
van communicatiebureau Quick Brown Foxes, Jenevermuseum (diensthoofd, directeurs,
stafmedewerker marketing Musea Hasselt)
1.3.
EXPERTISEDELING VIA VOORDRACHTEN, SCHRIFTELIJKE BIJDRAGEN E.D.
• 20/03: The Fascinating History of Belgian and Hasselt Jenever; 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 in het Nationaal
Jenevermuseum in Schiedam
• 29/03: Onder stoom: het borgen van 19-de eeuwse stoomstooktechnieken voor jenever en likeur
via een meester-leerlingtraject; voordracht van de directeur n.a.v. de 7de ontmoetingsdag van
ETWIE in het Mijnmuseum van Beringen met als thema ‘Bedreigd TWIE!’
• 08/04: jeneverproducent Bruggeman organiseerde in het Jenevermuseum een opleidingsdag rond
zijn drankenassortiment voor uitbaters van Delhaizewinkels; de directeur gaf een korte introuctie
in de geschiedenis van de Belgische en Hasseltse jenever
• 09/05: de werking van het Jenevermuseum en meer bepaald de invulling van de 5 museale
basisfuncties waren onderwerp van een video-opname door FARO; de directeur gaf uitleg
• 11/06: Contactdag Vlaamse Erfgoeddatabanken, voordracht van de conservator over het
hergebruik van data uit erfgoeddatabanken
• 21/09: Van de medicijnkast tot de cocktailbar. 500 jaar jenever in de lage landen; voordracht van
de directeur n.a.v. de gouwdag van Heemkunde Limburg in het Wijnkasteel van Genoelselderen
• 02/10: The Fascinating History of Belgian and Hasselt Jenever; 2de voordracht door de directeur
n.a.v. The Genever Crusade (cf. supra); dit keer werden 8 Amerikaanse food bloggers en
journalisten ontvangen in het Jenevermuseum in Hasselt
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•

11/10: Iedereen Jeneverbaron. Het participatief verzamelen van immaterieel jenevererfgoed;
voordracht van de directeur op de Conferentie ‘Immarterieel Erfgoed verzamelen’, LocHAL,
Tilburg

1.4.
VERTEGENWOORDIGING – LIDMAATSCHAPPEN
• Het Jenevermuseum is als organisatie lid van ICOM-Vlaanderen, VVIA, Industriemusea Euregio,
Herita Vlaanderen, Horeca Vlaanderen en Vinum Et 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. (18/01,
20/02, 19/06, 03/09, 17/10, 08/11)
• De directeur maakt deel uit van de expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed die advies
levert aan de minister van cultuur m.b.t. de aanvragen in het kader van het Reglement voor
opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (07/06)
• 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. (25/06)
• De directeur is lid van de adviesraad van ETWIE (Expertisecentrum voor Technisch,
Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed).
• De directeur is lid van de projectstuurgroep ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’, een
project van Werkplaats Immaterieel Erfgoed (22/03)
• De directeur maakte deel uit van de jury voor de uitreiking van de Ultima (Vlaamse Cultuurprijs)
voor algemene culturele verdienste (24/09)
• De directeur maakte deel uit van de jury voor de selectie van een nieuwe coördinator voor het
Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout (17/06, 24/06)
• De directeur maakt deel uit van het overleg van regionaal ingedeelde musea dat georganiseerd
wordt door FARO en ICOM Belgium Flanders (04/07)
• De directeur maakt deel uit van de beleidsplanningsgroep van de erfgoedcel Mijnerfgoed (24/10)
• De directeur maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor subsidieaanvragen van de
erfgoedcel Mijnerfgoed
• De directeur maakt deel uit van een stuurgroep beleidsplanning en regionale indeling voor ’t Grom
in Sint-Katelijne-Waver (19/11)
• 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’. (31/01 (Faro, Brussel - 27/06
(Jenevermuseum, Hasselt), 08/10 (CAG, Leuven)
• De conservator maakt deel uit van de subwerkgroep ‘documenteren en registreren van een
waardering’, een initiatief van FARO (08/02)
• De conservator maakt naar aanleiding van de subsidie ‘Inhaalbeweging collectieregistratie’ deel
uit van de collegagroep digitale collectieregistratie, georganiseerd door FARO (21/02, 18/06,
09/09, 06/12)
• Het diensthoofd Musea Hasselt, de directeur en de stafmedewerker participatie zijn lid van de
stedelijke Erfgoedraad.
• 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.
• De stafmedewerker marketing is lid van de beoordelingsomissie voor het beoordelen van de
aanvragen voor werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen.
• De stafmedewerker marketing zetelt in de algemene vergadering van de koepel van Dagattracties
Limburg.
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1.5.
KENNISBORGING BINNEN DE ORGANISATIE
• Naar aanleiding van het pensioen van registratiemedewerker Tony Damen, die al sinds het eerste
uur voor het Jenevermuseum werkte en bijgevolg enorm veel kennis heeft over de pioniersperiode
van het museum, hebben we ervoor gekozen om een ‘borgingsinterview’ af te nemen. Dit
resulteerde in meer dan 50 minuten beeldmateriaal die gemonteerd werden tot een interview van
net geen 23 minuten. In het interview vertelt Tony over de ontstaansgeschiedenis van het
museum, het ontstaan van de collectie en de ontwikkelingen die hij in de collectieregistratie heeft
meegemaakt.
Aanvullend werden ook 7 publieksfilmpjes gemaakt van gedmiddeld anderhalve minuut waarin
Tony vertelt over evenveel voorwerpen uit de collectie die voor hem een bijzondere betekenis
hadden. Deze filmpjes werden op sociale media gebruikt om een beeld te schetsen van de aard
van de museumcollectie.
• Het leerling-meester-traject (cf. supra 1.4.3.) is ook een borgingsmethodiek die in ons geval
gebruikt wordt om de zelf opgedane kennis en vaardigheden van onze meester-stoker te
documenteren en te registreren voor de toekomstige bediening van onze stookapparatuur.

2. ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN EN COLLECTIE
•
•

In 2012 werd gestart met het bijhouden van een incidentenlijst voor het museum. In 2019 werden
er 7 incidenten geregistreerd.
De jaarlijkse evacuatieoefening vond plaats op 10 oktober.

3. FINANCIEEL BEHEER
3.1.

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 werd enkel het resultaat opgenomen van het werkingsjaar 2019 voor de middelen
uitdrukkelijk toegewezen aan het Jenevermuseum.
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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3.2.

SUBSIDIES

3.4.1 Verkregen subsidies
• In 2019 ontving de stad Hasselt voor het Jenevermuseum wegens de besparingen een
werkingssubsidie van 183.580,60 euro van de Vlaamse Gemeenschap i.p.v. 190.000 euro. Dit
wegens besparingen binnen de cultuursector.
• Voor het project ‘Belevingsproject ‘VAKMANSCHAP in de stokerij van het Jenevermuseum – als
muren en metaal konden praten’ ontving het Jenevermuseum een projectsubsidie van 25.000
euro (12.500 euro voorschot en 12.500 euro na rapportage en verantwoording) van de provincie
Limburg binnen het reglement voor projecten onroerend erfgoed.
• Voor de ‘Inhaalbeweging digitale collectieregistratie’ ontving het Jenevermuseum een
impulssubsidie van 28.500 euro (25.650 euro voorschot en 2.850 na rapportage en
verantwoording) van de Vlaamse Gemeenschap.
3.4.2 Aangevraagde subsidies
Het Jenevermuseum diende in november 2019 een aanvraag voor een projectsubsidie van 25.000
euro bij de Vlaamse Gemeenschap voor het project ‘Straks gaat het jenever sneeuwen - De mooiste
jenevergedichten uit de Nederlandse literatuur - verzamelen & registreren & ontsluiten’.
3.3.

AFREKENING 2019

3.3.1.

Ontvangsten 2019

Actie omschrijving

Ontvangstbudget BBC

Investeringen in musea

2019/1500000/5/0700/03 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Loonprognose

2019/7470000/5/0700/03 - Werknemersinhouding
maaltijdcheque

1.793,05

Loonprognose

2019/7450200/5/0700/03 - Schadevergoedingen

10.815,76

Reguliere werking

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

Reguliere werking

2019/7450100/5/0700/03 - Recuperaties van kosten

136,00

Reguliere werking

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

204,70

Reguliere werking

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

Reguliere werking

2019/7010200/5/0700/03 - toegangsgelden

Reguliere werking

2019/7405999/5/0700/03 - Overige werkingstoelage
aangaande personeelsaangelegenheden

ALGEMEEN TOTAAL
ONTVANGSTEN
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Ontvangsten
12.500,00

183.580,60

88.587,74
112.817,57
25.650,00
436.085,42 €
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3.3.2.

Uitgaven 2019

Actie omschrijving

Uitgavebudget BBC

Projecten

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

Totaal projecten
Investeringen in musea
Aankoop en restauratie
van kunst
Totaal investeringen
loonprognose
loonprognose
loonprognose
loonprognose
loonprognose
loonprognose

Uitgaven
55.196,20
55.196,20

2019/2350000/5/0700/03 - Installaties, machines en
uitrusting - bedrijfsmatige MVA
2019/2751000/5/0700/03 - Kunstwerken

9.583,20
27.701,48
37.284,68

2019/6230600/5/0700/03 - Maaltijdcheques
2019/6211100/5/0700/03 - RSZ vastbenoemd
personeel
2019/6201100/5/0700/03 - bezoldiging vastbenoemd
personeel
2019/6211200/5/0700/03 - Pensioenen vastbenoemd
personeel
2019/6212100/5/0700/03 - RSZ contractueel personeel
2019/6202100/5/0700/03 - bezoldiging contractueel
personeel

Totaal loonprognose

6.364,00
30.217,27
224.835,21
64.513,86
49.420,40
173.253,10
548.603,84

Beheer gebouw

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

Beheer gebouw

2019/6111100/5/0700/03 - Gas

18.055,15

Beheer gebouw

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

10.729,35

Beheer gebouw

2019/6113100/5/0700/03 - Water

6.580,98

Beheer gebouw

2019/6120100/5/0700/03 - Brandverzekering
2019/6103100/5/0700/03 - Onderhoudscontracten
gebouwen

1.348,96

Beheer gebouw
Totaal beheer gebouwen
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking
Reguliere werking

4.984,31

38.106,10
79.804,85

2019/6130420/5/0700/03 - receptiekosten
2019/6130450/5/0700/03 - Telefoon en
datacommunicatie
2019/6230300/5/0700/03 - Dienstverplaatsingen(enkel
reiskosten)
2019/6130400/5/0700/03 - kosten voor
layout,verspreiding en (digitaal)drukwerk
2019/6160300/5/0700/03 - Overige vergoedingen
/erelonen
2019/6041000/5/0700/03 - Handelsgoederen dranken
en voedingswaren voor verkoop
2019/6130200/5/0700/03 - Huur rollend materieel,
installaties,machines en uitrusting
2019/6040000/5/0700/03 - Handelsgoederen voor
verkoop
2019/6130410/5/0700/03 - Documentatie en
abonnementen
2019/6400400/5/0700/03 - Overige belastingen en
taksen
2019/6120200/5/0700/03 - Burgerlijke aansprakelijkheid
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1.026,25
955,81
127,50
8.997,67
25.767,19
31.025,53
11.277,20
4.952,86
747,70
15.000,00
5.375,37
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Reguliere werking
Reguliere werking

2019/6130100/5/0700/03 - Onderhoud en herstellingen
(inclusief materiaal) install., machines, uitrusting en
meubilair
2019/6130460/5/0700/03 - overige werkingskosten
eigen aan de dienst

1.782,92
48.709,74

Totaal reguliere werking

155.745,74

ALGEMEEN TOTAAL
UITGAVEN

876.635,31
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