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VOORWOORD 
 
Wat een jaar! Dat is het minste wat je kan zeggen. Nooit eerder werden we geconfronteerd met zo’n 
grote uitdagingen. Onze museumpoort werd verplicht gesloten. Activiteiten werden afgelast. Vele 
medewerkers werden elders, waar de nood het hoogst was, ingezet. We maakten 
ontsmettingsalcohol. Onze museumpoort mocht terug open. Spatschermen, aangepaste signalisatie, 
een reservatiesysteem, alcoholgeldispensers, mondmaskers, éénrichtingsverkeer, een aangepast 
zomerprogramma, telewerk voor wie dat mogelijk was, … We schakelden snel en voorzagen het 
allemaal. Groepsbezoek bleef verboden. In het proeflokaal kon amper een borrel geschonken en 
gedronken worden. Helaas geen Jeneverfeesten. De museumpoort ging terug dicht. Collega’s 
ondersteunden opnieuw elders. Gelukkig voor kortere tijd. Dan mocht de poort weer open. Maar de 
impact van zo’n jaar was enorm. De impact op de bezoekerscijfers. Op de financiële inkomsten. Op de 
medewerkers. Op de museumervaring zelf. 
 
Toch zijn we er met hele team in geslaagd om via onze website, sociale media, jeneverroute-app en 
vooral ons 3D-museumbezoek verschillende tienduizenden bezoekers virtueel te ontvangen, maar 
ook om 10.000 bezoekers on site een veilig museumbezoek te bezorgen. We hebben twee boeiende 
expo’s op een relatief normale manier kunnen openen en een pracht van een bloemlezing vol 
jeneverpoëzie kunnen voorstellen. Twee Jazz ’n Jeneverconcerten konden plaatsvinden en nog 
enkele kleinere activiteiten in de zomer en het najaar. We haalden regelmatig de regionale en 
landelijke pers met onze (heropenings)acties en activiteiten. 
 
Achter de schermen werd – zij het doorgaans van thuis – voortgewerkt aan verschillende projecten. 
Onze onderzoeksprojecten liepen verder. Aan onze inhaalbeweging voor de digitale 
collectieregistratie werd een succesvol vervolg gebreid. We rondden met succes een meester-leerling-
traject af dat in 2021 nog een staartje krijgt. We maakten plannen voor een theatercoproductie rond 
jenevererfgoed. We stapten als partner in een grootschalig ICE-project en een asbest-project. We 
organiseerden, ondanks het bijzondere jaar, een tevredenheidsonderzoek. En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. Alle details zijn te lezen in dit uitvoerig jaarverslag. 
 
Kortom, corona of geen corona, we bleven slagkrachtig, ontvingen van zodra het kon onze bezoekers 
op de meest veilige manier, we zetten projecten voort en lanceerden nieuwe, ambitieuze initiatieven. 
Graag bedanken we iedereen die hieraan bijgedragen heeft, ondanks de weinig vanzelfsprekende 
omstandigheden. 
 
2020 zullen we niet vergeten, maar hopelijk blijft er toch wat meer hangen dan enkel de coronacrisis. 
Dit jaarverslag kan daar zeker bij helpen. 
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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 2020 uitgebreid met 339 objecten waarvan 267 schenkingen en 67 
aankopen, 5 objecten zijn een bruikleen van de Confrérie Hasseltse Jenever. Het gaat om manteltjes 
voor het Borrelmanneke. 
 
In totaal bestaat de collectie eind 2020 uit 29.873 geïnventariseerde objecten. 
 
Enkele bijzondere aanwinsten uit 2020 zijn: 
 
Beeldende kunst 
JM.2020.0004.00 Ernest Godfrinon, Een geanimeerde maaltijd, ca. 1910-1914 (olieverf op doek) 
JM.2020.0266.00 Gerard Portielje, De gewonde soldaat, 1880-1882 (olieverf op paneel) 
JM.2020.0267.00 Privat Livemont, L’heure du thé, 1914 (olieverf op paneel) 
JM.2020.0296.00 Alfred Ost, ‘In den Kempenaar bij De Beukelaer’, 1913 (pentekening) 
 
Promotiemateriaal 
JM.2020.0002.00 Reclameschotel ‘G. Fryns & C°’, Manufacture de Céramiques Décoratives, 

Hasselt, ca. 1909 
JM.2020.0003.00 Reclameschotel ‘Elixir Boerenkrijg G. Fryns’, Manufacture de Céramiques 

Décoratives, Hasselt, 1898 
JM.2020.0268.00 Emailbord ‘Schiedam Mops’, gemaakt door emailfabriek Busath, vóór 1914 
JM.2020.0271.00 Affiche ‘Elixir De Kempenaar’ van stokerij Neefs, Antwerpen, ontworpen door 

Amédée Lynen, ca. 1910-1914 
JM.2020.0273.00 Affiche ‘Vlan! du Berni’ van stokerij Neef, Luik, 1928-1929 
JM.2020.0275.00 Afficheontwerp van Julian Key voor stokerij Smeets, ca. 1960 
JM.2020.0297.00 Affiche ‘Friquet’ van Maison Dauvin, Marcinelle, ca. 1920 
JM.2020.0298.00 Affiche ‘Maison H.J. Bridges’, Antwerpen, ca. 1900 
 
Verpakkingsmateriaal 
JM.2020.0043.00 Buiketiket ‘Apéritif du Compte d’ Egmont’ van likeurstokerij Graaf van Egmont, 

Zottegem 
JM.2020.0154.00 Buiketiket ‘De Korhaan Oude Genever’ van stokerij Leukenheide, Hechtel-Eksel 
JM.2020.0200.00 Buiketiket ‘Theo Schiedam Oude Genever’ van stokerij Lanfranc, Seraing 
JM.2020.0207.00 Buiketiket ‘L’aperitif Wiska’ 
JM.2020.0225.00 Buiketiket ‘Oude Klare Vieux Système’, ontwerp van Daël 
JM.2020.0226.00 Buiketiket ‘Bitter Américain’ van stokerij Ponnet, Sint-Lievens-Houtem 
JM.2020.0286.00 Buiketiket ‘Echte Eygenbilsenaar’ van stokerij Swennen, ontwerp van Gaston 

Ebinger, ca. 1950-1960 
 
Consumptiemateriaal 
JM.2020.0254.00 Boerenjongenspot voor stokerij Fryns, Manufacture de Céramiques Décoratives, 

Hasselt, ca. 1895-1914 
JM.2020.0287.00 Twaalf absintlepels in hun originele verpakking, ca. 1900 
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Archivalia 
JM.2020.0256.00 Zwart-wit luchtfoto van Martelarenlaan in Hasselt met zicht op voormalige 

keramiekfabriek, stokerij Fryns en voormalige stokerij Theunissen, ca. 1960 
JM.2020.0292.00 Ingebonden boek met drie werk: ‘Les Distilleries’ door Désiré Savalle (1881), ‘La 

fabrication de l’alcool. Production du Rhum’ door J.-Paul Roux (1884) en ‘La 
fabrication de l’alcool. La recfitication’ door J.-Paul Roux (1883). Met illustraties. 

JM.2020.0293.00 Affiche ‘Eene domme wet!’, 1919, waarmee de Belgische Nationale 
Herbergiersfederatie protesteert tegen de Wet Vandervelde 

JM.2020.0314.00 Postkaart ‘Mechelen, zicht op de Dijle’ met affiche voor Fovel, 1927 
JM.2020.0339.00 Fotoalbum van de General Crown Cork Company, Deurne 
 
1.2 COLLECTIE DOCUMENTATIECENTRUM 
De bibliotheekcollectie van het documentatiecentrum telt eind 2020 2.256 titels. 
 
Interessante aanwinsten zijn: 

o Braeckman, W.L. Het Liber de vinis van Arnaldus de Villanova in het Middelnederlands. s.l., 
s.n. 

o Casselman, Joris. Van jenverellende tot Tournée Minérale: 150 jaar aanpak van 
alcoholproblemen in Vlaanderen (1868-2018). Oud-Turnhout, 2019. 

o De Plus, Jan. Emaillerie Belge, van 1920 tot 2012. Neufchateau, 2012. 
o Grace, Annie. The Alcohol Experiment: how to take control of your drinking and enjoy being 

sober for good. Londen, 2018. 
o Hermans, Dorine en Rozenbroek, Els. Geef dat kind een slok jenever. Houten, 2017. 
o Hermine, Frédérique. Oenotourisme et spiritueux en France et dans le monde. Parijs, 2020. 
o Lamboray, Marc. Pèkèt, roi de la fête. Luik, 2018. 
o Moran, Bruce T. Paracelsus: an alchemical life. Londen, 2019. 
o Van Helmont, Johan Baptista. Dageraad ofte nieuwe opkomst der geneeskonst, in verborgen 

grond-regulen der nature. Antwerpen, 1944. 
o Verlaan, J.E. en Grootes, E.K. Suyp-Stad of Dronckaets Leven. Culemborg, 1978. 
o Verlinden, Michel en Chaumont, Mathieu. Spiritueux et apéritifs d’artisans en Belgique. 

Brussel, 2016. 
 
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 in 2020 behouden. 
 
1.3.2 Bruiklenen aan derden 
De langdurige bruikleen van 4 objecten aan het Radisson Blu Hotel in Hasselt bleef in 2020 
behouden. 

 
1.4 IMMATERIEEL ERFGOED 
 
1.4.1 Iedereen Jeneverbaron – het participatief verzamelen van immaterieel jenevererfgoed 

• Deze participatieve verzamel- en borgingsactiviteit in samenwerking met seniorenverenigingen, 
heemkringen en andere organisaties werd vanaf maart tijdelijk ‘on hold’ gezet.  

• Twee activiteiten (Historische Kring, Membruggen op 14/02 met 26 deelnemers en Viva Nerem op 
29/06) stonden op de planning. De tweede werd tot nader bericht uitgesteld.  

• Er werden geen terugkomnamiddagen georganiseerd. 
 

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 in 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 afgevuld: 
o 140 kruiken van 70 cl 
o 60 stopen van 50 cl (ledengeschenk voor de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt) 
o 70 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal) 
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• Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden Goudwater 38% vol (sinds 2017) afgevuld: 
o 182 flessen van 50 cl 
o 81 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal) 

• Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden afgevuld Oranjebitter 38% vol (sinds 2008) 
afgevuld: 

o 108 flessen van 50 cl 
o 45 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal) 

• Afgelopen jaar werden de volgende hoeveelheden Elixir 35% vol (sinds 2005) afgevuld: 
o 108 flessen van 50 cl 
o 45 flessen van 100 cl (schenkflessen voor het proeflokaal) 

• Afgelopen jaar werden volgende hoeveelheden Vatgerijpte Hasseltse Graanjenever 40% vol 
afgevuld: 

o 142 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 liep tot 31 
december 2020. 

• Gedurende 2 jaar werkte de leerling 2 dagen per week in de museumstokerij. Hij werd hiervoor 
vergoed en verzekerd via het beurssysteem. Het museum ontving voor de meester eveneens via 
het beurssysteem een klein budget voor bijkomend materiaal (grondstoffen, werkkledij, 
labomateriaal, e.d.) ter ondersteuning van de leerling. 

• De doelstelling van dit traject bestond 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. 

• Ondanks de coronacrisis kon het traject in 2020 voortgezet worden. Na hoofdzakelijk observatie, 
documentatie en schriftelijke registratie van technieken en processen in 2019, stond in 2020 
voornamelijk het onder de knie krijgen van de verschillende productietechnieken op het 
programma. Daarbij werd steeds verder gedocumenteerd en werd de registratie verder verfijnd. 
Bovendien ontwikkelde de leerling een eigen product (lancering 2021) en werden in het najaar de 
volledige werking van de stookinstallatie en de menselijke handelingen die hierbij nodig zijn op 
video vastgelegd in samenwerking met productiehuis Kadanja.  

• De videotutorials en de schriftelijke documenten worden in de loop van 2021 met de erfgoedsector 
en het publiek gedeeld. 
 

1.4.4 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 proeftuinprojecten. 

• Het Jenevermuseum maakt deel uit van de projectstuurgroep en zal eventueel als een van de 
cases optreden in de tweede fase. 

• Wegens de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen waardoor de 2de fase pas in het 
najaar van 2020 van start is kunnen gaan en effectief zal uitgerold worden in 2021. 
 

1.4.5 Jenevercultuur op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed 

• Begin 2020 werd een traject opgestart om de (Vlaamse) jenevercultuur te laten opnemen op de 
Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. In overleg met ETWIE en CAG werden 
de grote lijnen voor het met de verschillende gemeenschappen af te leggen traject uitgestippeld. 

• Twee overlegmomenten met verschillende gemeenschappen en stakeholders (producenten, 
confréries, privéverzamelaars, onderwijsinstellingen, vrienden van het Jenevermuseum, vzw 
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Jeneverfeesten, e.d.) moesten helaas uitgesteld worden. Afhankelijk van de evolutie van de 
coronapandemie wordt dit traject in 2021 hervat. 
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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 november 2019 worden de temperatuur en de relatieve vochtigheid in het museum 
gemonitord via acht wifigestuurde loggers. De temperatuur en relatieve vochtigheid wordt 
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. 

• Ook in het centrale museumdepot worden op 5 locaties de temperatuur en relatieve vochtigheid 
via wifigestuurde dataloggers gemonitord. 

• In het centrale museumdepot is de invulling van de kasten en de rekken met collectiestukken niet 
overal optimaal. In 2020 werd verder gewerkt aan een betere ordening en plaatsing. 

• In 2020 werd in de 3 stedelijke musea samen met het Hasselts Energiebedrijf (HEB) een 
inventaris opgemaakt van de verlichtingssystemen met het oog op de overschakeling op een 
nieuw, duurzaam en flexibel verlichtingssysteem. De aanpassing en/of vervanging van de 
verlichting in de drie musea zal de komende beleidsperiode gefaseerd, per museum, gebeuren. 

• De 3 stedelijke musea stellen in 2020-2021 een calamiteitenplan/collectiehulpverleningsplan op 
voor het centrale museumdepot. Op 14 februari 2020 hadden Ann Vandeput en Joanie Dehullu 
een gesprek met Tine Hermans en Anne-Cathérine Olbrechts (FARO, Vlaamse Steunpunt voor 
Cultureel Erfgoed) over een mogelijke trajectbegeleiding door FARO hierbij. Zij reageerden heel 
positief en willen het traject ook optrekken voor andere erfgoedinstellingen in de regio. Opzet van 
het traject: 4 dagen, gespreid over verschillende weken, waarbij op de dagen zelf gewerkt wordt in 
heel praktische werksessies, maar waar ook het nodige huiswerk gegeven wordt zodat er op het 
einde van de rit een collectiehulpverleningsplan ligt. 
Op 4 december vond de startvergadering plaats met de verschillende deelnemers. Bedoeling is 
tegen juni 2021 het traject af te ronden. 
Deelnemers aan het traject zijn: Musea Hasselt (centraal depot), Stadsarchief Hasselt, Emile Van 
Dorenmuseum en stedelijk erfgoeddepot (Genk), Gasthuismuseum en stadarchief (Geel), 
Stedelijk Museum Het Gasthuis (Aarschot) en Erfgoedsite Tienen (museum, archief en onroerend 
erfgoeddepot). 

 
2.2 ACTIEVE CONSERVERING EN RESTAURATIE 
In 2020 werden twee papieren werken uit de collectie behandeld: 

o Affiche ‘Eene domme wet!’, 1919 (JM.2020.0293.00) 
o Baanaffiche ‘Côte d’Or en Ons Stoopke’ van stokerij Fryns, ca. 1930 (JM.2020.0294.00) 

Van de behandelingen werd een uitgebreid restauratie/conserveringsrapport opgemaakt. De 
rapporten worden in Adlib aan de betreffende stukken gelinkt. 

 
2.3 REGISTRATIE 
 
2.3.1 Algemeen 

• Momenteel zijn er 29.873. 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 
collectieregistratie’ intensiever en overkoepeld met het Modemuseum Hasselt en Het Stadsmus 
op worden ingezet, zie 2.3.4. 
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• Onthaalmedewerkers helpen wanneer het kan bij de registratie en het aanvullen van de 
beschrijvingen in de collectiedatabase Adlib. In 2020 betrof dit voornamelijk de koppeling van de 
juiste afbeeldingreferenties aan de objectrecords in Adlib in het kader van de projectsubsidie 
‘Inhaalbeweging collectieregistratie’ en het beschrijven van etiketten. 

• Twee vrijwillige medewerkers nemen in het Vlaamse landschap, waar mogelijk, foto’s van 
(restanten) van stokerijen. 
 

2.3.2 Digitalisering 

• In november-december 2020 werd door een professioneel bedrijf een deel van de papieren 
collectie gedigitaliseerd volgens de geldende internationale standaarden (hoge resolutie, tif & jpg). 
Het ging om 60 affiches, 608 post- en briefkaarten, 153 verzamelkaarten en 218 foto’s. Van de 
collectie tijdschriften (137 exemplaren) werden naast tif en jpg, ook OCR-pdf’s gemaakt. De 
verwerking van deze digitalisering gebeurt in de loop van 2021. 

• In december 2020 werden van 106 objecten kwaliteitsvolle hoge resolutie foto’s genomen door 
Dominique Provost, kunstfotograaf. 
 

2.3.3 Erfgoedplus.be 
In 2020 werd de selectie op Erfgoedplus niet verder uitgebreid. Door het verhuizen van het hele 
systeem van Erfgoedplus.be naar nieuwe servers werden nieuwe imports in 2020 tijdelijk on hold 
gezet. 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 Inhaalbeweging digitale collectieregistratie 
Sinds 1 januari 2019 werkt het team collectie transversaal voor de drie musea van stad Hasselt. 
Overkoepelende protocollen inzake collectiebeleid betekenen ook dat collectieregistratie een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid werd. Hierbij streven we naar een geïntegreerde digitale 
ontsluiting van de collecties en 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. Op 1 januari 2020 werd 
haar functie omgezet naar een halftijdse functie tot 31 oktober 2020. Het contract van de 
projectmedewerker werd na afloop van het subsidieproject tot 31 mei 2021 verlengd om verder te 
werken aan het opschonen van de dataset ‘Personen en Instellingen’ van de drie musea. 
 
In 2020 werden in het kader van dit subsidieproject volgende doelstellingen gerealiseerd: 

o Omschakeling via Erfgoedinzicht naar één Adlib-omgeving voor de drie musea in plaats van 
drie afzonderlijke applicaties. De omschakeling behelsde een datamigratie die met succes 
afgerond werd in september 2020. 

o Opschonen en verrijken van de thesauri ‘objectnamen’, ‘technieken’ en ‘materialen’ voor de 
drie musea. 

o Gekoppelde afbeeldingen in Adlib voor de objecten die i.h.k.v. het project werden 
geregistreerd. 

o Formuleren van actiepunten rond open data voor de musea van Hasselt. 
 
Een uitgebreid eindverslag van dit project is te vinden op de projectendatabank van FARO:  
https://faro.be/project/samen-sterk-op-weg-naar-een-geintegreerde-digitale-ontsluiting-van-de-
collecties-van-de 
 
2.4 REPRODUCTIE-AANVRAGEN VAN COLLECTIE 
In 2020 werden reproducties van volgende collectiestukken aangevraagd voor publicaties of 
tentoonstellingen: 

o Heemkring Lummen, artikel in heemkundig tijdschirft: reproductie van JM.2012.0001.00 
(schilderij ‘Stafchef en jachtmeester van het Hamelsgoet’ van Leon Pringels) 

 
 

https://faro.be/project/samen-sterk-op-weg-naar-een-geintegreerde-digitale-ontsluiting-van-de-collecties-van-de
https://faro.be/project/samen-sterk-op-weg-naar-een-geintegreerde-digitale-ontsluiting-van-de-collecties-van-de
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2.5 ONDERZOEKS- EN INFOVRAGEN M.B.T. DE COLLECTIE 

• Behalve talrijke vragen rond de financiële waarde van objecten – om deontologische redenen doet 
het museum geen waardebepalingen – krijgt het Jenevermuseum ook info- en onderzoeksvragen 
over jenevererfgoed. De vragen werden telkens zo uitgebreid mogelijk beantwoord. 

• In 2020 ging het om 18 vragen van zowel heemkringen, genealogen, studenten e.d. hoofdzakelijk 
m.b.t. de historiek van verschillende Belgische jeneverstokerijen. 

 
2.6 PARTNERSHIP IN ASBESTPROJECT 

• Het Jenevermuseum is partner in het ETWIE-project rond gevaarlijk erfgoed. Inzet van het project: 
meewerken aan het asbestveilig maken van de cultureel-erfgoedsector.  

• De asbestproblematiek komt ook voor in de collectie van het Jenevermuseum. In het 
productieproces voor jenever en likeur worden filters gebruikt om onzuiverheden uit het 
gedistilleerd te filtreren. In de filters werden vaak asbestplaten gebruikt. Ook in andere 
stookapparatuur werd asbest vaak gebruikt als dichting. 

• Op 30 oktober bracht projectmedewerker Peter Loockx een eerste plaatsbezoek voor de collectie 
in het museum zelf. In 2021 volgt nog een plaatsbezoek in het depot. 

• Het project zal resulteren in een plan van aanpak voor asbesthoudende objecten in de collectie 
van het Jenevermuseum. Het project staat ook in voor de ontwikkeling van een database voor 
asbest in erfgoed, op die manier zullen in de toekomst dergelijke objecten in de collectie ook beter 
herkend kunnen worden. 
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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 ONDERZOEKSPROJECT 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 werd ook het fenomeen van de deponering van merktekens en 
merknamen meegenomen. 

• Dit project werd gefinaliseerd in 2020 en resulteerde in de dossiertentoonstelling ‘Gedeponeerd 
geregistreerd. Limburgse jenevermerken vanaf 1850’. 

 
3.2 ONDERZOEKSPROJECT JENEVER IN POËZIE 

• In het najaar van 2019 gaven het Jenevermuseum en het Poëziecentrum in Gent aan ervaren 
bloemlezer René Smeets de opdracht om research te doen naar Nederlandstalige poëzie waarin 
jenever een significante rol speelt. Smeets had in de loop der jaren al verschillende bloemlezingen 
uitgegeven over drank (bier, wijn, schuimwijn) in poëzie en verzamelde tijdens zijn onderzoek voor 
deze publicaties ook gedichten over jenever en brandewijn. Einde 2019 en begin 2020 verdiepte 
hij zich in deze gedichten en maakte een representatieve selectie op basis van verschillende 
insteken: lofzangen op jenever, jeneverliederen, light verse, Hasselt jeneverstad, Schiedam 
jeneverstad en anti-jenevergedichten. 

• Deze selectie werd uitgegeven door het Poëziecentrum in opdracht van het Jenevermuseum en 
verscheen als ‘Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten in de 
Nederlandstalige literatuur’ op 27/09 bij de voorstelling van het project ‘Straks gaat het jenever 
sneeuwen. Een poëtische beleving onder invloed van jenever’. 

 
3.3 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 het 
najaar van 2022. 

• In 2020 deden de vrijwilligers verder, in zoverre dit mogelijk was door corona, opzoekingen in de 
rijksarchieven, het stadsarchief van Hasselt, de Erfgoedbibliotheek in Hasselt en bij het kadaster. 
De projectwerkgroep kwam regelmatig samen om de vorderingen en eventuele problemen te 
bespreken. 

 
3.4 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  
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interessant om verder mee aan de slag te gaan. Concrete afspraken werden met de deelnemers 
evenwel niet gemaakt. 

• Op 18 juni organiseerde het Jenevermuseum – samen met Histories en ETWIE – in het kader van 
dit project een online kotcafé, waarop een informele manier gepraat werd over mogelijke bronnen 
voor de geschiedenis van stokerijen in je eigen regio. Er waren 8 deelnemers. 

• 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. Helaas is deze workshop door corona niet kunnen doorgaan. Het project 
werd tijdelijk on hold gezet. 

 
3.5 OPSTART ONDERZOEKSPROJECT EMAILBORDEN VOOR JENEVER EN LIKEUR 

• Op 7 februari werd een opstartvergadering gehouden met emailexpert Jan De Plus en affiche-
expert Karl Scheerlinck over een onderzoeksproject naar Belgische emailborden rond jenever en 
likeur. Op 13 maart werd in het kader van dit project een bezoek gebracht aan de privécollectie 
van Ronald Ferket.  

• De verdere mogelijkheden rond dit project werden op 14 juli 2020 met Jan De Plus besproken. De 
manier van ontsluiting van de onderzoeksresultaten worden verder onderzocht. Een 
dossiertentoonstelling met een publicatie behoren tot de mogelijkheden. 

 
3.6 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.  

• Op 22 september 2020 brachten Karl Scheerlinck en conservator Joanie Dehullu een bezoek aan 
Francine Darimont, dochter van Edgard Darimont, om de privécollectie te bekijken. Deze collectie 
werd aan het Jenevermuseum in bruikleen geven voor uitgebreide registratie. Op 20 oktober werd 
in Antwerpen de verdere aanpak van het project besproken met Karl Scheerlinck. De manier van 
ontsluiting van de onderzoeksresultaten worden verder onderzocht. Een dossiertentoonstelling 
met een publicatie behoren tot de mogelijkheden. 

•  
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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 2020 werden de volgende toegangstarieven gehanteerd: 
 
Individuelen: € 7 p.p. inclusief consumptie 
65-plus € 5 p.p. inclusief consumptie 
Jongeren tot 26 jaar: € 3 p.p. inclusief consumptie 
Kinderen tot 12 jaar:  gratis 
Groepen (vanaf 15 personen):  € 5 p.p. inclusief consumptie 
 
1.1.2 Openingsuren in 2020 
Het museum was afgelopen jaar 206 dagen geopend: 
Sluitingsdagen waren: maandag, 1 januari, 24, 25 en 31 december en de maand januari (behalve 
tijdens de kerstvakantie). 
 
1.1.3 Sluitingsperiodes n.a.v. de coronacrisis 

• In België werden door de Nationale Veiligheidsraad 2 sluitingsperiodes voor musea opgelegd: van 
14/03 tot 17/05 en van 31/10 van tot 30/11. 

• Tijdens de sluiting van het museum bleef ook het proeflokaal gesloten. Bij heropening van het 
museum werden voor het proeflokaal zowel de protocollen voor winkels als voor horeca-uitbating 
toegepast, wat betekende dat tijdens bepaalde periodes het proeflokaal enkel geopend was voor 
de verkoop van jenever en likeur en niet voor consumptie. 
 

1.1.4 Reservatie n.a.v. de coronacrisis 

• Bij de heropening na de 2 lockdowns was bezoek enkel mogelijk na (online) reservatie. Hiervoor 
werd gestart met het online ticketingsysteem van FareHarbor.  

• Via een afterservicemail werd continu gemonitord of de bezoekers zich veilig voelden in het 
museum. Samen met de feedback van de onthaalbezoekers werden het maximumaantal 
toegelaten bezoekers verminderd van 20 per 20 min. naar 10 per 15 min. Hierdoor worden er 
slechts maximaal 40 bezoekers per uur worden toegelaten. 
 

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.  

• Tijdens de coronacrisis werden raadplegingen van het documentatiecentrum tijdelijk niet 
toegelaten. 
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2 TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN 

 
2.1 GEDEPONEERD GEREGISTREERD – LIMBURGSE JENEVERMERKEN VANAF 1880  

(VAN 2 FEBRUARI TOT 30 AUGUSTUS) 
Al sinds het einde van de 19de eeuw lieten verschillende stokers namen en etiketten van hun jenever- 
en likeurmerken registreren en deponeren. Ook in Hasselt en Limburg. Waarom deden ze dat? Hoe 
evolueerde het aantal deponeringen? Wat precies deponeerden ze of legden ze precies neer? En wat 
vertelt zo’n jeneverlabel nog over de economische realiteit van een bepaalde periode uit de 
geschiedenis? Aan de hand van zijn enorme, kleurrijke collectie flesetiketten schetst het 
Jenevermuseum een beeld van het Limburgse jeneverlandschap vanaf 1880. 
 
2.2 STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN – EEN POËTISCHE BELEVING ONDER INVLOED VAN JENEVER 

(VAN 25 SEPTEMBER TOT 3 JANUARI 2020 > VERLENGD TOT 25 APRIL 2021) 
Dat jenever nogal eens als toevlucht heeft gediend voor dichters om de mooiste gedichten in onze 
literatuur te schrijven is een publiek geheim. Maar dat jenever ook heel vaak zelf het onderwerp was 
en is van poëtische hersenspinsels van grote en minder grote namen uit de Nederlandstalige poëzie is 
minder bekend. Straks gaat het jenever sneeuwen bracht hier verandering in met een publicatie, 
activiteiten én 3 verschillende expo-onderdelen:  
 
2.2.1 Een expo op 7 locaties 
Een tentoonstelling over (jenever)poëzie? Hoe pak je dat aan? De studenten scenografie van de 
Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt verrasten met unieke creatieve en lyrische installaties 
van. En dat op maar liefst 7 locaties in Hasselt (Jenevermuseum, Bibliotheek Hasselt Limburg, 
boekhandel Grim, literair café De Tijd Hervonden), Antwerpen (jenevercafé De Vagant) en Gent 
(Groot Vleeshuis, Poëziecentrum). 
 
2.2.2 Guerrillapoëzie in de vaste presentatie 
Beeldend dichter Simon Alice René brak in de vaste museumpresentatie in. Soms opvallend, soms 
subtiel. Met eigen gedichten maar ook met gedichten of fragmenten ervan uit de bloemlezing. Zo 
bracht hij de bezoeker in hogere lyrische sferen zonder dat ze ook maar één druppel gedronken 
hadden en geraakten ze geleidelijk aan opgewarmd voor de poëzie-expo aan het einde van het 
museumparcours. 
 
2.2.3 Witte Nonnenstraat = Poëziestraat 
Ook de Hasseltse Witte Nonnenstraat, thuisbasis van het Jenevermuseum, literair café De Tijd 
Hervonden en de Bibliotheek Hasselt Limburg, ontsnapte niet aan vrolijke rijmen en confronterende 
verzen geselecteerd en/of gedistilleerd door beeldend dichter Simon Alice René. Met een kwinkslag of 
een knipoog toverde hij de straat om in een heuse poëziestraat. 
 

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 werden, met enige vertraging onder invloed van corona, de inhoud en methodieken 
bepaald. De praktische uitvoering, in samenwerking met Gelotology, het Geluidshuis en Creat.eu, 
en lancering zijn voorzien in 2021. 
 

3.2 GUERRILLAPOËZIE IN DE VASTE MUSEUMPRESENTATIE 
Cf. 2.2.2. 
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4 ACTIVITEITEN 

 
4.1 GEANNULEERDE ACTIVITEITEN O.W.V. DE CORONACRISIS 

• Van de 5 geprogrammeerde Jazz ’n Jenever-concerten werden er 3 afgelast (Nabou op 12/06, 
Fabien Degryse & Phil Abraham op 03/07 en Ivan Paduart & Patrick Deltenre op 06/11). 

• De 2de editie van het Jenever Tasting Event (29/03) in samenwerking met de studenten 
communicatiemanagement van de Hogeschool PXL werd geannuleerd. 

• Erfgoeddag (26/04 – thema: Nacht) & Kunstennacht (07/05): voor beide evenementen waren 
voorstellingen voorzien van ‘En ’s Nachts de bedrijvige reis van de roes. Nachtelijke jeneverpoëzie 
met Marcel Vanthilt’. Deze werden verplaatst naar het najaar waar ze ook weer uitgesteld werden 
naar het voorjaar van 2021. 

• De 31ste editie van de Hasseltse Jeneverfeesten (17 & 18/10) vond niet plaats. 

• Drawing Days zou ook plaatsvinden in Hasselt. Het Jenevermuseum zou participeren. 

• De maandelijkse rondleidingen met gids voor individuele bezoekers elke laatste zondag van de 
maanden april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober werden afgelast. 

• De voordracht ‘Straks sneeuwt het jenevergedichten’ op 28/11 door René Smeets, samensteller 
van de bloemlezing ‘Straks gaat het jenever sneeuwen’ in samenwerking met de Bibliotheek 
Hasselt Limburg (ook locatie) werd afgelast. 

 
4.2 ACTIVITEITEN  
 
4.2.1 Open Monumentendag (13/09) 

• Het museum stelde opnieuw zijn deuren wagenwijd en gratis open van 10 tot 18u.  

• Aantal bezoekers: 138 
 

4.2.2 Jazz ’n Jenever 

• Voor het vijfde jaar op rij programmeerde het Jenevermuseum in samenwerking met jazzexpert en 
-muzikant Arne Van Coillie jazzconcerten onder de naam ‘Jazz ’n Jenever’. 

• Aantal aanwezigen: Tricycle (06/03 – 57), Crazy Men (11/09 – 30) 
 

4.2.3 Night@themuseum 

• Op 7 donderdagavonden in juli en augustus zette het museum zijn poorten open van 18 tot 20u, al 
dan niet met een aangepaste coronaveilige activiteit. 

• Aantal bezoekers: 09/07 (Night@themuseum mét zaklamp: 25), 16/07 (26), 23/07 (28), 30/07 
(Vraag het aan onze conservator of leerling-stoker: 14), 06/08 (18), 13/08 (Moord in het museum: 
71), 20/08 (30), 27/08 (Moord in het museum: 39) 
 

4.2.4 Boekvoorstelling en opening expo ‘Straks gaat het jenever sneeuwen’ (24/09) 

• Volledig coronaveilig werden in de aula van de Bibliotheek Hasselt Limburg de nieuwe 
bloemlezing en de verschillende expo-onderdelen voorgesteld in de vorm van 2 panelgesprekken 
gemodereerd door Marcel Vanthilt. Marcel Vanthilt bracht met muzikanten Gaetan La Mela en 
Leen Diependaele fragmenten uit de muzikale poëzievoorstelling die hij samenstelde op basis van 
de bloemlezing. Na afloop konden de genodigden de poëzie-installaties in de bibliotheek, de Witte 
Nonnenstraat en het Jenevermuseum ontdekken. In het proeflokaal vond een zeer beperkte 
receptie plaats. 

• Aantal aanwezigen: 62 (het aantal aanwezigen moest wegens de coronamaatregelen strikt 
beperkt worden tot 60 à 65 gasten) 
 

4.2.4.1 Workshop ‘Typ’Oholics’ door Julio Colomo (04/10) 

• Letterschilder Julio Colomo was te gast voor een creatieve en intensieve workshop voor max. 10 
personen. Deelnemers ontdekten ‘script & casual lettering’-technieken met een lettering brush op 
papier. Ideaal om je favoriete jenevergedicht of -vers te letteren! 

• Aantal deelnemers: 8 
 

4.2.5 APP ‘JENEVERROUTE’ 
De mobiele applicatie (app) van de Hasseltse jeneverroute werd in 2020 835 (2019: 310) keer 
geüpload via de AppStore (iOS: 699) en via Google Play (Android: 136). 
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5 SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 
5.1 SAMENWERKINGEN N.A.V. ‘STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN’ 
Voor het poëzieproject werd een samenwerking aangegaan met een hele diverse reeks aan culturele 
en niet-culturele partners: 

• René Smeets: onderzoeker en bloemlezer; hij stelde de gedichtenselectie samen voor de 
bloemlezing 

• Poëziecentrum, Gent: uitgeverij van de bloemlezing en expolocatie 

• Bibliotheek Hasselt Limburg: expolocatie 

• Groot Vleeshuis, Gent: expolocatie 

• Jenevercafé De Vagant, Antwerpen: expolocatie 

• Literair bistro de Tijd Hervonden, Hasselt: expolocatie 

• Boekhandel Grim, Hasselt: expolocatie 

• Nationaal Jenevermuseum Schiedam (NL): expolocatie (wegens de coronacrisis afgelast) 

• PXL-MAD School of Arts: studenten en docenten van de masteropleiding Grafisch Ontwerp 
verzorgden de grafische vormgeving van de bloemlezing 

• UHasselt Faculteit Architectuur en Kunst: studenten en docenten van de masteropleiding 
Scenografie verzorgden de grafische vormgeving van de bloemlezing 

• Simon Alice René, guerrilladichter 
 
5.2 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.  
Omwille van de coronacrisis werden alle jaaractiviteiten geannuleerd terwijl een uitgebreid programma 
werd voorzien n.a.v. het 40-jarig jubileum van de vzw. 
 
5.3 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.  
 
5.4 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 2020 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.  

• Het verder onderzoeken van mogelijke statuten/betalingsmogelijkheden voor gidsen.  

• Verderzetten en bruisend houden van de gesloten facebookgroep ‘Modemuseum Hasselt 
gidsen’.  

• Het organiseren van inhoudelijke en methodologische opleidingen voor gidsen. 

• Het betrekken van de gidsen via brainstormmomenten. 
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6.2 RONDLEIDING ‘OP STAP MET DE STOKER’ 
In samenwerking met de gidsen werkt team publiek een nieuwe themarondleiding uit: op stap met de 
stoker/op stap met de vrouw van de stoker. Hierbij kruipen de gidsen in de huid van een stoker of de 
vrouw van de stoker. De uitwerking is in het najaar van 2020 gestart, maar weer stilgelegd door de 
coronamaatregelen. De rondleiding wordt in 2021 verder uitgewerkt en opgenomen in het programma.  
 
6.3 VORMING VOOR DE MUSEUMGIDSEN 
Voor de gidsen werd een uitgebreide informatiebundel voorzien bij de het project ‘Straks gaat het 
jenever sneeuwen. Een poëtische beleving onder invloed van jenever’. Bloemlezer en onderzoeker 
René Smeets verzorgde een voordracht voor de gidsen op 23 september.  
 
6.4 NIEUWSBRIEF 
Musea Hasselt heeft een digitale gidsennieuwsbrief. In 2020 stuurden we slechts 1 nieuwsbrief 
(januari-februari) omdat de musea door de coronapandemie gesloten waren of omdat er geen 
activiteiten en rondleidingen konden doorgaan. De gidsen werden wel via mail op de hoogte 
gehouden van de sluitingen/openingen en eventuele coronamaatregelen. 
 

7 COMMUNICATIE EN MARKETING 

 
7.1 Doelgroepenstrategie 
 
7.1.1 Verfijning communicatie- en marketingstrategie van de doelgroepenwerking 
In 2020 werd verder gewerkt aan het verfijnen van de doelgroepen van het Jenevermuseum. Al 
naargelang het product onderscheiden we een andere strategie in het benaderen van de doelgroepen: 

• vaste opstelling: hier wordt vooral ingezet om het bereik van de bestaande doelgroepen te 
vergroten; 

• activiteiten en tijdelijke tentoonstellingen: hier wordt ingezet op een evenwichtsoefening tussen het 
verhogen van de betrokkenheid van bestaande doelgroepen en het bereiken van nieuwe 
doelgroepen.  

De doelgroepen worden bereikt via het inzetten van een communicatiemix met push and pull van de 
eigen kanalen (owned), de kanalen van partners (semi-owned of paid) en de pers. 
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. 
 
7.1.2 Doelgroepenverfijning voor de vaste museumpresentatie 

• Hiervoor werd vertrokken op basis van de data van eerder publieksonderzoek in de zomer van 
2019. Op co-creatieve wijze werden samen met het museumteam persona’s opgesteld tijdens de 
teamdag in januari 2020. Met als doel het draagvlak voor een doelgroepgerichte werking binnen 
de organisatie te vergroten en het aftoetsen van de verkregen onderzoeksdata aan de kennis en 
ervaring van de onthaalmedewerkers.  

• Op basis van studies over culturele profielen (Maya Caen), over bezoekmotieven bij 
museumbezoekers (Falk) en over toeristische profielen (Toerisme Vlaanderen) werden er 4 
persona gedefinieerd als doelgroep voor de vaste presentatie: 
o de cultuurtoerist, meestal in bezit van een museumpass.  
o de actieve ontspanner, doorgaans een zeer actief koppel met uiteenlopende hobby’s heeft 

zoals fietsen, koken, yoga en schilderen, die af en toe een museum streekeigen museum 
bezoeken tijdens een vakantie of citytrip; 

o de foodie met interesse voor het authentieke/ambachtelijke van het productieproces en voor 
proeverijen; 

o de jeneverambassadeur: de die-hard jenever(museum)fans, de kleinste doelgroep maar wel 
een zeer belangrijke. 

 
7.2 COMMUNICATIE 
 
7.2.1 Website 

• In 2020 kende de website 68.311 sessies of bezoeken (2019: 55.683 ofte +22,68%) en 60.791 
gebruikers of unieke bezoekers (2019: 48.716 ofte +24,79%).  

• De bezoekers brengen gemiddeld 54 seconden op de website door (2019: 1 minuut ofte -10,39%).  

• Per bezoek bekijkt men gemiddeld 1,74 pagina’s (2019: 1,81 ofte -3,90%). Het totaal aantal 
bezochte pagina’s is 118.888. (2019: 100.841 ofte +17,40%) 
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• De site wordt hoofdzakelijk bezocht vanuit België, Nederland en de USA, maar ook vanuit 
Duitsland, Frankrijk en de UK.  

• Google ads: Google schenkt de socio-profit sector advertentieruimte ter waarde van 18.000 dollar 
per jaar. Voor het optimaal inzetten van deze ruimte werken we met een extern bureau die google 
ad campagnes voor ons opzet. Hierdoor stijgt het bereik van de website. Door de sluiting wegens 
corona zijn de resultaten vertekend. 
 
 

7.2.2 E-zine 

• De e-zines – in 2020 waren dat er 13 – geven een overzicht van nieuws en activiteiten en 
verwijzen daarvoor steeds naar de website. Er worden eveneens – overkoepelend voor de 
stedelijke musea - digitale nieuwsbrieven uitgestuurd naar specifieke doelgroepen: gezinnen, 
scholen en gidsen.  

• De openingsrate (de hoeveelheid lezers die de nieuwsbrief open klikt) van ca. 45%wijst op een 
betrokken doelgroep. De gemiddelde openingsrate voor e-zines ligt algemeen rond de 30%, onder 
de 20 procent is een slecht resultaat. Dankzij de online reservatiemodule en onze marketingacties 
werd het aantal abonnees verhoogd met ca. 30%. 

 
7.2.3 Sociale media 

• Sinds 26 november 2012 beheert het museum zijn eigen Facebookpagina. De pagina heeft op 31 
december 2020 2.024 ‘volgers’ (2019: 1.783), hoofdzakelijk uit België en Nederland, 49% 
vrouwelijke (48% in 2019) en 51% mannelijke (52% in 2019). Elk bericht heeft organisch een 
gemiddeld bereik van 559 volgers. Uitschieters waren berichten die een organisch bereik van 
2.500 haalden. Via advertenties konden we dit optrekken tot een bereik van 12.000 relevante 
doelgroepen. De pagina wordt beheerd door de directeur en de verschillende stafmedewerkers. 

• Sinds december 2013 heeft het Jenevermuseum een eigen Twitteraccount (Jenevermuseum, 
@JeneverBelgium) met 671 volgers (664 in 2019). De account wordt beheerd door de directeur. 

• Sinds 4 februari 2014 heeft het Jenevermuseum een eigen Instagram-account (Jenevermuseum, 
@jenevermuseum) met 1.656 volgers (1.418 in 2019). Er werden 196 (2019: 185) berichten in de 
vorm van afbeeldingen of filmpjes gepost in de ‘feed’ en/of ‘stories’, 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, voor Night@themuseum in de zomer en voor de 2 expo’s 
werden via Facebook en Instagram advertenties verspreid. 

• Het team publiek zorgt voor de 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 gebruikmaken van deze 
databank. Ook scholen vinden het aanbod van Jenevermuseum terug dankzij deze input via het 
platform cultuurkuur.be. 
 

7.2.4 Museumnieuws 
Museumnieuws, de nieuwsbrief op papier van de stedelijke musea, werd als gevolg van een 
weloverwogen branding oefening in 2020 niet langer uitgegeven. De doelgroepen van de stedelijke 
musea en hun bijhorende motieven om het museum te bezoeken zijn te uiteenlopend. Een 
gemeenschappelijk branding van de musea is eerder zinvol naar een B2B-doelgroep. Het 
museumnieuws was echter een kanaal dat vooral B2C werd ingezet. Voor B2B communicatie naar de 
sector werd gekozen om in te zetten op het delen van specifieke opgebouwde expertise via bestaande 
kanalen die de sector nu al bereiken. Elk museum beschikt over zijn eigen digitale kanalen waarop 
snel gecommuniceerd kan worden en die nieuws op papier niet langer ecologisch verantwoord 
maken. 
 
7.2.5 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 ‘Gedeponeerd geregistreerd. Limburgse jenevermerken vanaf 
1880’ werden een flyer (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 07/07 tot 21/07. 
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• 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. 

• Voor het promotioneel drukwerk van ‘Straks gaat het jenever sneeuwen’ cf. infra. 
 

7.2.6 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 VisitHasselt, de sociale media van stad Hasselt, centrale 
communciatiecampagnes van de stad zoals Zomer in 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.  
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7.3 MARKETING 
 
7.3.1 Publieksonderzoek tijdens de zomermaanden 

• Ieder nadeel kan je ombuigen naar een voordeel. Via het online reservatiesysteem werd ingezet 
op het meten van de tevredenheid van de bezoekers na het bezoek via een digitale 
afterservicemail.  

• Het aantal ingevulde formulieren is hoog genoeg om representatief te zijn.  

• Aanvankelijk werden de bezoekers vooral gepolst naar hun veiligheidsgevoel en de waardering 
van de coronamaatregelen in het museum. Later lag de nadruk meer op hun algemene 
tevredenheid, terugkeerintentie en motivatie om het museum te bezoeken.  

• Algemene resultaten: 
o Veiligheidsgevoel in het museum: bezoekers geven hier gemiddeld 9,35 op 10. De NPS-

score (klantenloyaliteit) is 61% en is zeer hoog (2019: 27,7%). Er waren minder 
bezoekers, maar zij die kwamen waren zeer tevreden. Een licht dalende trend is 
merkbaar als het proeflokaal gesloten is. Er is echter veel begrip hiervoor. 

o Gemiddelde tevredenheid: 8,7 (2019: 8). Dit is een zeer hoge score die gelijkstaat met 
‘goed’. Er is nog marge om door te groeien naar ‘uitstekend’.  

o Motivatie: 54% wil een fijne moment beleven met gezelschap; 37% wil een nieuwe 
ervaring opdoen; 25% wil ontspannen. 

o Terugkeerintentie: eerder laag; 8% geeft aan zeer waarschijnlijk terug te keren; 30% 
waarschijnlijk; dit is te verklaren doordat de gemiddelde doelgroep eerder toeristisch is en 
verder van Hasselt afkomstig is.  

 
7.3.2 Online marketingcampagne binnen Google Grants 
In 2020 werkte het Jenevermuseum voor het derde jaar met 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. Hiervoor werken we met een externe partner om dit budget optimaal te kunnen 
inzetten. De maanden waarin het museum open was, was er een lichte daling t.o.v. de resultaten van 
vorig jaar. De maanden waarin het museum gesloten was, werden er door de ads wel een minimum 
aantal bezoekers naar de website geleid.  
 
7.3.3 Belangrijkste advertenties en kortingsacties 

• Het Jenevermuseum adverteerde in 2020 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 2020 tekende het Jenevermuseum ook in voor een extra online 
promotiecampagne en een gemeenschappelijke promospot rond de doelgroep recreatieve 
fietsers.   

• 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: 191  

• 48-urenkaart Hasselt: in september 2016 werd de 48-urenkaart gelanceerd door de dienst 
Toerisme. In 2019 was er een vereenvoudigde versie beschikbaar waarmee je voor 15 euro de 
musea kon bezoeken en fietsen kon huren. In 2020 werd dit aanbod afgebouwd. Aantal: 5 
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• 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: 182 

• Bokrijkabonnement: houders van een Bokrijkabonnement krijgen gedurende een jaar éénmalig 
gratis toegang (incl. borrel). Aantal: 36 

• 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: 686 
 

7.3.4 Mediadeal Het Nieuwsblad ‘Toerist in eigen land’ en mediadeal HBVL 

• Deze zomer participeerde het Jenevermuseum mee aan het aanbod van Het Nieuwsblad, dat zijn 
lezers verwende met gratis tickets via zijn app. In ruil kreeg het Jenevermuseum 16.000 euro aan 
mediaruimte in Het Nieuwsblad en de andere kanalen van het Mediahuis. Deze werden ingezet 
als online en print advertentieruimte voor Straks gaat het jenever sneeuw. 

• Met Het Belang Van Limburg werd een mediadeal gesloten via een lezerswedstrijd. De Hasseltse 
ambassadrice en radiopresentatrice Anke Buckinx stelde aan de lezers van HBVL de 3 stedelijke 
musea voor. De bijhorende advertenties zelf werden geplaatst in de weekendbijlage Goesting. Het 
bezoek van de winnaars in groep zal in 2021 moeten doorgaan zodra groepsbezoek weer 
mogelijk is. 

 
7.3.5 Eindejaarsactie ‘Doe een jeneverbeleving cadeau’ 
In de eindejaarsperiode 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. 
 
7.4 COMMUNICATIE & MARKETING ‘STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN’ 

• Met deze tijdelijke tentoonstelling werd een nieuw publiek aangesproken en aan kruisbestuiving 
gedaan: poëzie-liefhebbers werden in contact gebracht met het jenevererfgoed en 
jeneverliefhebbers kregen een poëtische beleving.  

• Voor dit project werd de projectwebsite www.straksgaathetjeneversneeuwen.be opgezet. 

• Een affiche werd gedrukt op 400 exemplaren en verspreid via Rapid Media in Hasselt, Antwerpen 
en Gent. 

• Er werd een mediadeal afgesloten met Mediahuis voor de verspreiding van een verdiepende 
‘insert’ van maar liefst 16 pagina’s bij De Standaard der Letteren op 82.000 exemplaren in het 
weekend van 26 september. 

• Ook met Radio2 werd een mediadeal gesloten. Het landelijk uitgezonden actualiteitenprogramma 
‘De wereld van Harald’ (wekelijks op zaterdag van 16u tot 18u) zou in november live verzorgd 
worden vanuit het museum met de jeneverpoëzie als thematische rode draad. Door de 
coronacrisis werd uitzending verplaatst naar 30 januari 2021, tijdens de Week van de Poëzie. 

• Van de ‘insert’ bij de Standaard der Letteren werd een overdruk van 7.000 exemplaren besteld die 
diende als projectfolder en verspreid werd over de verschillende projectpartners, cultuur-
toeristische partners in Hasselt en die als bijlage werd meegestuurd bij de Poëziekrant, het literair 
tijdschrift van het Poëziecentrum in Gent (oplage: 2.000 ex.). 

• Er werd geadverteerd in de tijdschriften Ons Erfdeel en Boeken Magazine. 

• Zes jenevergedichten werden grafische vormgegeven, gedrukt in een oplage van 350 ex. En 
verkocht in de museumshop. 

• Op 24 september werd een persmoment georganiseerd waarop de bloemlezing en de expo 
werden voorgesteld. Het persmoment werd gepresenteerd door Marcel Vanthilt. 
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7.5 PERSWERKING 
 
7.5.1 Persberichten en -momenten 

• Februari: persbericht n.a.v. de expo ‘Gedeponeerd geregistreerd. Limburgse jenevermerken sinds 
1880) 

• 9 mei: persmoment n.a.v. de heropening van de musea na de eerste lockdown met Marcel 
Vanthilt als eerste museumbezoeker 

• 24 september: persbericht en persmoment n.a.v. het project ‘Straks gaat het jenever sneeuwen. 
Een poëtische beleving onder invloed van jenever’ 

• November: persbericht n.a.v. de vacature van een nieuwe meester-stoker 

• December: persbericht n.a.v. aangepast en gezamenlijk bruikleenreglement van de 
erfgoedcollecties in bewaring bij stad Hasselt 

• December: persbericht n.a.v. de bezoekerscijfers van Musea Hasselt in 2020 
 
7.5.2 Opmerkelijkste aanwezigheid in de pers 

• Marcel Vanthilt heropent Jenevermuseum, HBVL 19/05 

• Boek en vanaf morgen expo rond jeneverpoëzie in Jenevermuseum, TVL Nieuws 24/09 

• Het sneeuwt jenever in Hasselt en omstreken, Radio2 Limburg 24/09 

• Jenevermuseum bundelt 143 gedichten en opent poëziestraat, HBVL 25/09 

• Bijzondere vacature in Hasselt: Jenevermuseum zoekt nieuwe ambachtelijke stoker, Eén, Het 
Journaal 18/11 

• Jenevermuseum zoekt nieuwe stoker, TVL Nieuws 18/11 

• Jenevermuseum zoekt m/v/x die meesterlijk kan stoken, DS 18/11 

• Jenevermuseum moet op zoek naar nieuwe stoker, HBVL 18/11 

• Jenevermuseum zoekt opvolger voor stoker Jan, HLN 18/11 

• Borrelen in hartje Hasselt, Goesting (bij HBVL) 28/11 

• Ik sta althans in mijn glas, Argus 08/12 (n.a.v. de bloemlezing) 
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8 BEZOEKERSRESULTATEN 

 

• Het jaar 2020 werd getekend door het coronavirus. Naar aanleiding van de federale 
coronamaatregelen moesten de musea twee keer in lockdown gaan. Bij heropening werd het 
museumbezoek strikt gereglementeerd. De Vlaamse musea werkten samen met FARO een 
protocol uit dat werd goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad.  
Reservaties werden verplicht, aantallen/bubbels werden beperkt, groepsbezoeken en bijgevolg 
workshops en tastings onmogelijk. Evenementen werden afgelast.  
Bovendien volgden we met het proeflokaal strikt de protocollen van de horeca en de niet-
essentiële winkels (voor de flessenverkoop). Dit alles heeft uiteraard een enorme impact gehad op 
de bezoekersresultaten. Om die redenen nemen voor het jaarverslag van 2020 geen cijfers op 
m.b.t. groepsbezoeken, workshops en tastings. 

• 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 2020 2019 

Binnenkoer 25.003 49.652 

Proeflokaal 14.712 34.961 

 
8.2 AANTAL MUSEUMBEZOEKERS PER MAAND 
 

  2020 2019 2018 

Januari 227 390 472 

Februari 1.401 1.028 1.275 

Maart 432 1.800 1.615 

April 0 2.302 2.692 

Mei 40 2.590 2.065 

Juni 367 2.405 1.839 

Juli 1.984 1.291 1.410 

Augustus 1.668 1.972 1.346 

September 1.860 2.651 2.549 

Oktober 1.474 7.156 10.653 

November 0 1.828 2.396 

December 549 1.846 2.216 

Totaal 10.002 27.259 30.528 
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8.3 BEZOEKERSCATEGORIEËN 
 

Categorie 2020 % 2019 % 2018 % 

Volwassenen 6.999 69,6 10.347 38,0 9.510 31,2 

Kinderen (-12 jaar) 160 1,6 270 1,0 359 1,2 

Jongeren (13-26 jaar) 2084 20,8 1.866 6,8 2.122 7,0 

Volwassenen - groep 415 4,1 6.888 25,3 7.064 23,1 

Scholen - groep 57 0,6 507 1,9 644 2,1 

Uit-pas Hasselt 182 1,8 176 0,6 291 1,0 

Opendeurdagen 138 1,4 1.316 4,8 296 1,0 

Jeneverfeesten 0 0 4.916 18,0 8.885 29,1 

Totaal 10.002 100 27.259 100 30.528 100 

 
8.4 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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8.5 AANTAL GROEPSBEZOEKEN PER MAAND 
 

 2020 2019 2018 

Januari 0 3 1 

Februari 19 14 12 

Maart 6 18 28 

April 0 26 22 

Mei 0 31 38 

Juni 0 45 48 

Juli 0 11 17 

Augustus 0 17 14 

September 4 45 60 

Oktober 2 36 36 

November 0 16 36 

December 0 25 27 

Totaal 31 287 339 

 

 
 
8.6 AANTAL GIDSBEURTEN PER MAAND 
 
 2020 2019 2018 

Januari 0 4 1 

Februari 23 17 14 

Maart 8 20 27 

April 0 32 29 

Mei 0 39 45 

Juni 0 60 70 

Juli 0 12 20 

Augustus 0 20 17 

September 4 59 74 

Oktober 1 47 50 

November 0 21 43 

December 0 31 29 

Totaal 36 362 419 
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8.7 AANTAL GIDSBEURTEN PER TAAL 
 

 2020 % 2019 % 2018 % 

Nederlands 30 83,33 288 79,56 328 77,28 

Frans 1 2,78 22 6,08 29 6,92 

Duits 2 5,56 26 7,18 27 6,44 

Engels 3 8,33 26 7,18 35 8,35 

Totaal 36 100 362 100 % 419 100% 
 
8.8 HERKOMST VAN DE GROEPEN 
 

 2020 % 2019 % 2018 % 

Limburg 15 38,89 88 30,7 136 40,1 

Antwerpen 5 13,89 42 14,6 48 14,2 

Vlaams-Brabant 0 0 31 10,8 35 10,3 

Oost-Vlaanderen 3 8,33 31 10,8 30 8,8 

West-Vlaanderen 1 2,78 25 8,7 10 2,9 

Vlaanderen 24 63,89 217 75,6 259 76,4 

Brussel 5 13,89 13 4,5 21 6,2 

Liège 0 0 12 4,2 4 1,2 

Brabant Wallon 0 0 2 0,7 3 0,9 

Hainaut 2 5,56 2 0,7 3 0,9 

Namur 0 0 0 0,0 2 0,6 

Luxembourg 0 0 1 0,3 0 0 

Wallonië 2 5,56 16 5,9 12 3,5 

Nederland 1 2,78 25 8,7 28 8,3 

Duitsland 2 5,56 14 4,9 16 4,7 

Frankrijk 0 0 0 0,0 2 0,6 

Engeland 0 0 1 0,3 0 0,0 

Rest Europa 0 0 0 0,0 1 0,3 

Andere continenten 2 5,56 0 0,0 0 0 

Buitenland 5 16,67 40 13,9 47 13,9 

Totaal 36 100 287 100 339 100 

 
8.9 AANTAL RONDLEIDINGEN PER THEMA 
 
Rondleiding Aantal groepen 

Mijnheer pastoor / tante begijn 8 

Verhaal achter de fles 28 

TOTAAL 36 
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8.10 EDUCATIEVE PROGRAMMA’S VOOR JONGEREN 
 
8.10.1 Aantal 
 

Programma 
Aantal 

groepen 
2020 

Aantal 
groepen 

2019 

Aantal 
leerlingen 

2020 

Aantal 
leerlingen  

2019 

Kwestie van Smaak 2 8 45 78 

Een Borrel vol 
Wetenschap en 
Technologie 

2 7 26 56 

TOTAAL 4 15 71 98 

 
8.10.2 Herkomst 
 

Jaar Hasselt 
Rest 

Limburg 
Antw. 

Vlaams 
Brabant 

Oost- 
VL. 

West- 
VL. 

NL TOTAAL 

2020 0 3 1 0 0 0 0 4 

2019 3 7 3 1 1 0 0 15 
 
8.11 EDUCATIEVE PROGRAMMA’S VOOR VOLWASSENEN 
 
8.11.1 Aantal 
 

Programma 
Aantal 

groepen 
2020 

Aantal 
groepen 

2019 

Aantal 
groepen 

2018 

Aantal  
Deelnemers 

2019 

Aantal  
Deelnemers 

2018 

Chocolade en Jenever 1 18 11 115 128 

Jeneverappellaties 0 2 4 20 46 

Foodies 0 3 6 42 64 

Juniper Fix 0 6 4 45 55 

Maak je eigen jenever 3 15 - 78 - 

TOTAAL 4 44 25 300 293 

 
8.11.2 Herkomst 
 

Jaar Hasselt 
Rest 

Limburg 
Antwerpen 

Vlaams-
Brabant 

Oost-Vl. 
Brussel 

West-
VL. 

NL TOTAAL 

2020 0 2 1 0 0 1 0 0 4 
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8.11.3 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 

 
Omwille van de coronacrisis stonden de activiteiten met een hoge participatiegraad op een zeer laag 
pitje. Activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid vereist of gewenst was zijn quasi allemaal afgelast 
wegens niet langer toegelaten. Sommige activiteiten of trajecten werden via de digitale weg 
voortgezet. 
 
1.1 VERZAMELEN & HERKENNEN 
Via het project ‘Iedereen Jeneverbaron’ (cf. infra) 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 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’ i.s.m. Histories, ETWIE en Heemkunde Oost-Vlaanderen 
worden Oost-Vlaamse heemkringen gestimuleerd zelf onderzoek te verrichten naar stokerijen en 
stokersfamilies in hun buurt. Door corona werd dit project tijdelijk on hold gezet. 

•  
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 en de uitgebouwde vrijwilligerswerking die na 
13 maart 2021 volledig stillagen en in het najaar zeer beperkt werden hervat. 

 
1.4 INFRASTRUCTUURPARTICIPATIE 
Cf. infra onder ‘Energetische renovatie’ 
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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. 

• Voor werkingsjaar 2020 verdient het project ‘Straks gaat het jenever sneeuwen. Een poëtische 
beleving onder invloed van jenever’ een bijzondere vermelding. Er werd stevig samengewerkt met 
maar liefst 11 partners uit verschillende disciplines en sectoren (cf. supra). 
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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. Bepaalde administratieve en inhoudelijke taken museabreed uitgevoerd via een 
diensthoofd musea en een administratief bedienden, en binnen een team collectie en een team 
publiek. 

• In december werd de aanwervingsprocedure voor een nieuwe meester-stoker opgestart met een 
landelijke communicatiecampagne. 

• Binnen het team publiek werd een deeltijdse stafmedewerker publieksbemiddeling aangeworven.  

• Het kernteam van het Jenevermuseum bedraagt per 31/12 8 personeelsleden of 5,6 VTE: 
 
Directeur    Davy Jacobs  deeltijds 80% ( 
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%)  
 
1.1.2 Vrijwilligers 

• In totaal 25 vrijwilligers werkten voor het Jenevermuseum binnen een vrijwilligerscontract met de 
stad Hasselt. Zij bieden ondersteuning bij de museumwerking voor en achter de schermen. In 
2020 was hun bijdrage om de gekende reden minimaal.  

• 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 wegens de pandemie niet samen 
in 2020. 
 

1.1.3 Stagiaires 

• Cristina Umbria, studente sociaal werk, kunst- en cultuurbemiddeling (Karel de Grote Hogeschool 
Antwerpen), liep stage van 27 januari tot en met 29 mei 2020 (team publiek).   

• Pauline Aerts, studente educatieve bachelor secundair onderwijs (UCLL), liep stage van 2 
november tot en met 31 december 2020 (team publiek) 

 
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. In 2020 waren deze eerder 
beperkt. 

• 07/01: teamuitstap/teambuilding Antwerpen; na een workshop over het museum, zijn sociale 
media en de doelgroepen werd een bezoek gebracht aan DIVA 

• 23/04 & 08/10: Focusgroep onderzoek erfgoeddatabanken lokale en regionale musea, FARO, 
online (conservator Jenevermuseum) 

• 10/06: webinar collegagroep digitale collectieregistratie: dataopschoning, FARO (conservator 
Jenevermuseum) 

• 23/11: klankbordgroep Erfgoedinzicht, online (conservator Jenevermuseum) 
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• 24/11: Door de bril van de bezoeker – eerste sessie, Toerisme Vlaanderen, online 
(stafmedewerker publieksbemiddeling) 

• 01/12: Groot Onderhoud, in organisatie van FARO, online (directeur, diensthoofd Musea, 
conservator Jenevermuseum)  

• 15/12: prospectie Dutch Pinball Museum, Rotterdam (directeur) 

• 17/12: Webinar onderzoek en data – Toerisme Vlaanderen, online (stafmedewerker 
publieksbemiddeling) 

 
1.3 EXPERTISEDELING VIA VOORDRACHTEN, SCHRIFTELIJKE BIJDRAGEN E.D. 
18/06: toelichting door de conservator over de bronnen voor onderzoek naar jenevererfgoed op het 
kotcafé dat het Jenevermuseum samen met Histories en ETWIE organiseerde in het kader van het 
project Participatief onderzoek stokerijen Oost-Vlaanderen ‘De stokerij in je buurt’ (cf. supra) 

 
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 werkgroep ‘productie’ binnen de beroepsfederatie voor wijn en 
gedistilleerd Vinum Et Spiritus (20/01) 

• 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. (04/02, 
28/04, 08/06, 23/06, 22/10) 

• 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 (05/06, 26/11) 

• De directeur maakt deel uit van de algemene vergadering van het Centrum Agrarische 
Geschiedenis (10/09, 17/11) 

• De directeur neemt deel aan het Vlaams Museumoveleg XL (11/09, 24/11, 30/11, 7/12) 

• 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.  

• De directeur is lid van de adviesraad van ETWIE (Expertisecentrum voor Technisch, 
Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) (04/09) 

• De directeur is lid van de projectstuurgroep ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’, een 
project van Werkplaats Immaterieel Erfgoed (06/02, 08/10) 

• De directeur maakte deel uit van de jury voor de selectie van een nieuwe projectmedewerker voor 
de erfgoedcel Mijn-Erfgoed (30/06) 

• De directeur maakt deel uit van het overleg van regionaal ingedeelde musea (19/05, 11/06, 10/09, 
03/12) 

• De directeur is voorzitter van de werkgroep Museale Basisfuncties in de schoot van het overleg 
van regionaal ingedeelde musea (02/03, 10/09) 

• De directeur maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor subsidieaanvragen van de 
erfgoedcel Mijnerfgoed (schriftelijke adviezen) 

• 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 marketing zetelt in de algemene vergadering van de koepel van Dagattracties 
Limburg. 
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1.5 KENNISBORGING BINNEN DE ORGANISATIE 
Het leerling-meester-traject (cf. supra) is ook een borgingsmethodiek die in dit 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. 
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2 ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN EN COLLECTIE 

 
2.1 CORONACRISIS 
 
2.1.1 Impact op medewerkers 

• Tijdens de verschillende sluitingsperiodes werkten verschillende (staf)medewerkers van thuis uit. 
Telewerken was in sommige fasen van de lockdowns verplicht voor die medewerkers van wie de 
functie en taken dat toelieten. De stedelijke IT-dienst voorzag hiervoor de nodige tools. 

• Medewerkers van wie de functies of taken het niet toelieten om aan telewerk te doen, 
voornamelijk het onthaalteam, bleven operationeel op de werkvloer en ondersteunden de werking 
achter de schermen in hoofdzaak de collectieregistratie. 

• Bepaalde medewerkers van wie de functies of taken het niet toelieten om aan telewerk te doen 
werden ook ingeschakeld ter ondersteuning van andere stedelijke diensten: het 
klantencontactcentrum van ’t Scheep, de woonzorgcentra, het containerpark.  

• Eén stafmedewerker werd ingeschakeld bij de coördinatie van de aankopen en verdeling van 
diverse beschermingsmaterialen (handgels, handschoenen, mondmaskers, e.d.) en bij de 
organisatie van de mondmaskerverdeling aan de burgers. 

• Tijdens de eerste lockdown bracht de museumstoker de nodige vergunningen in orde om alcohol 
te produceren die verwerkt kon worden tot ontsmettingsalcohol en/of alcoholgel. 

• De tweede, kortere sluitingsperiode in november werd aangewend om de grote poetswerken uit te 
voeren die normaal in januari op de planning staan. Zo kon het museum alvast tijdens januari 
2021 zijn deuren openhouden. 

• Gezien de situatie stond de vrijwilligerswerking op een zeer laag pitje. Ondersteuning in het 
bezoekersonthaal in het proeflokaal kon slechts in een zeer beprekte periode tussen de twee 
lockdowns in. Vrijwilligers die betrokken zijn bij onderzoek en collectieregistratie konden in grote 
mate voortwerken. 

• Bij elke heropening kwam er voor het onthaalteam als extra taak bij om op zeer regelmatige 
tijdstippen interactives, trapleuningen, deurklinken e.d. grondig te ontsmetten. 

 
2.1.2 Impact op bezoekerscijfers, bezoekersonthaal, infrastructuur en programmatie 

• De crisis en de lockdowns hadden een zware impact op de bezoekerscijfers die ongeveer 1/3 
bedroegen van het gemiddelde jaarcijfer van een normaal werkingsjaar. 

• Sinds de eerste lockdown was groepsbezoek amper mogelijk wat bijgevolg ook enorme impact 
had op de bezoekerscijfers. Temeer omdat klasbezoeken, workshops, foodpairings en tastings 
niet mogelijk waren. Ook het afgelasten van de Jeneverfeesten had een enorme invloed op de 
cijfers. 

• Bij heropening werd sterk geïnvesteerd in een veilig en comfortabel museumbezoek. Dit werd 
toegelicht een speciaal daarvoor opgenomen promovideo. Een onlineticketingsysteem werd 
operationeel gesteld. Er werden tijdsloten voorzien met een beperkt aantal toegangstickets. 
Bezoekers moesten hun tickets op voorhand online reserveren binnen een gekozen tijdslot. De 
nodige signalisatie werd voorzien, alsook een bezoekersparcours met volledig 
éénrichtingsverkeer. Urinoirs werden buiten werking gesteld. Op verschillende strategische 
plaatsen werden alcoholgeldispensers voorzien. 

• Het proeflokaal werd heropend zodra niet-essentiële winkels mochten heropenen. Het is slechts 
even toegankelijk geweest als tussen de twee lockdowns als consumptieplek. In plaats van een 
consumptie kregen de bezoekers verpakte jeneverbessnoepjes aangeboden. 

• In de programmatie werden enkele jazzconcerten, muzikale poëzievoorstellingen, Tournée 
Locale, Erfgoeddag, Kunstennacht en de Jeneverfeesten afgelast. Tijdens de zomermaanden 
werden alternatieve coronaveilige activiteiten uitgewerkt. Cf. supra. 

• Tijdens de lockdowns werd blijvend online gecommuniceerd over de werking van het museum. 
Het virtueel museumbezoek en het gebruik van de app van de jeneverroute waren een lichtpunt. 

 
2.1.3 Impact op financiën 

• Een gesloten museum, afgelasting van publieksevents, niet toegelaten groepsactiviteiten, een 
poeflokaal dat enkel voor de verkoop van flessen geopend mocht blijven, e.d. zorgden voor een 
fors verlies aan inkomsten. Cf. infra. 

• Het Jenevermuseum deed een beroep op het noodfonds van de Vlaamse overheid. Cf. infra. 
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2.2 INCIDENTEN 

• In 2012 werd gestart met het bijhouden van een incidentenlijst voor het museum. In 2020 werden 
er 10 kleine(re) incidenten geregistreerd.  

• Omwille van de coronacrisis vond er in 2020 geen evacuatieoefening plaats. 
 

3 GEBOUW EN INFRASTRUCTUUR 

 
3.1 ENERGETISCHE RENOVATIE 
De stad Hasselt gaat de komende jaren een aantal van haar gebouwen, waaronder het 
Jenevermuseum, energetisch renoveren met behulp van een Energy Service Company (ESCO). 
Daarvoor start de stad een traject op met het Vlaams Energiebedrijf. Een ESCO is een firma die de 
nodige investeringen doet in gebouwen om een vooraf afgesproken energiebesparing door te 
behalen. Bijzonder is dat er een beroep gedaan wordt firma’s die werken met burgerparticipatie. Zo 
kan de burger, c.q. de Hasselaar, via een dergelijke coöperatie mee investeren in energiezuinige 
stedelijke infrastructuur. 
 
3.2 RELIGHTING 
In 2020 startte stad Hasselt met de ‘relighting’ van een aantal stadsgebouwen waaronder de musea. 
Met het oog op een zuiniger gas- en elektriciteitsverbruik en bijgevolg minder C02-uitstoot is het 
duurzaam vervangen van oude verlichting een interessante energetische maatregel. Behalve de 
verminderde uitstoot wordt zo ook gezorgd voor meer comfort en lagere energiekosten. De 
investeringen in hun totaliteit voor de betrokken gebouwen zullen na de terugverdientijd meer dan 
50.000 euro per jaar opleveren. 
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4 FINANCIEEL BEHEER 

 
4.1 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 2020 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: 

o management, bestuur en ondersteuning; 
o personeel en organisatie; 
o informatisering en automatisering; 
o financiën en controle; 
o communicatie; 
o juridische zaken; 
o facilitaire en technische diensten; 
o secretariaten. 

 
4.2 ONTVANGEN SUBSIDIES 

• In 2020 ontving de stad Hasselt voor het Jenevermuseum wegens de besparingen een 
werkingssubsidie van 186.539,40 euro van de Vlaamse Gemeenschap i.p.v. 190.000 euro. Dit 
wegens besparingen binnen de cultuursector. 

• Voor het project ‘Het belang van taterwater. Een erfgoedcoproductie van De Wenkbrauwerij, de 
provincie Limburg en het Jenevermuseum’ 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 het project ‘Straks gaat het jenever sneeuwen – De mooiste jenevergedichten uit de 
Nederlandse literatuur - verzamelen & registreren & ontsluiten’ ontving het Jenevermuseum een 
projectsubsidie van 25.000 euro (22.500 euro voorschot en 2.500 na rapportage en 
verantwoording) van de Vlaamse Gemeenschap. 

• Naar aanleiding van de coronacrisis deed het Jenevermuseum een beroep op het 
noodfondsdecreet voor cultuur, jeugdverenigingen en regionale televisieomroepen en mocht in 
deze context 14.921,86 euro ontvangen. 
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4.3 AFREKENING 2020 
 
4.3.1 Uitgaven 2020 
 

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen 

95.798,12 

Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA 22.385,05 

Aankopen handelsgoederen, dranken of voedingswaren 
voor verkoop 

21.160,17 

Onderhoud en herstel (incl. materiaal) van gebouwen 37.546,82 

Elektriciteit 10.350,12 

Gas 13.787,00 

Water en andere energiebronnen 6.775,78 

Brandverzekering 1.388,95 

Burgerlijke aansprakelijkheid 6.076,40 

Onderhoud en herstel (incl. materiaal) installaties, machines, 
uitrusting en meubilair 

4.826,95 

 Huur rollend materieel, installaties, machines en uitrusting 6.970,22 

 Promotie, advertentie en (bedeling van) (digitaal)drukwerk 17.133,96 

Papieren & digitale documentatie en (vak)literatuur 592,34 

Lidgelden en bijdragen 2.117,20 

Samenwerkingsovereenkomsten 6.000,00 

Receptiekosten (vergaderingen, gelegenheidsattenties, ...) 1.800,75 

Receptiekosten m.b.t. internen (vergaderingen, 
gelegenheidsattenties, ...) 

79,54 

Overige werkingskosten eigen aan de dienst 4.381,21 

Kantoorbenodigdheden 104,85 

Klein technisch materiaal 4.818,08 

Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne 121.375,76 

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - 
vastbenoemd personeel 

121.963,14 

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - 
contractueel personeel 

165.036,93 

RSZ vastbenoemd personeel 15.974,92 

RSZ contractueel personeel 47.526,44 

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast 
benoemd personeel (nieuw plan) 

530,78 

Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 
niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler (nieuw 
plan) 

5.990,95 

Dienstverplaatsingen(enkel reiskosten) 0,00 

Maaltijdcheques 5.608,00 

Pensioen vastbenoemd personeel 33.398,47 

Overige belastingen en taksen 8.007,63 

TOTAAL UITGAVEN 789.506,53 
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4.3.2 Ontvangsten 2020 
 

Overige verkopen en prestaties eigen aan de dienst 44.609,77 

Toegangsgelden 51.168,42 

Overige specifieke projectsubsidies 239.311,26 

Overige diverse operationele opbrengsten 34,00 

Werknemersinhouding maaltijdcheques 1.331,98 

TOTTAAL ONTVANGSTEN 336.455,43 

 
 
 
 
 
 


