JAARVERSLAG 2015

Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk,
gevestigd te Zaanstad
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A. Collectie
De collectie werd in 2015 uitgebreid met enkele bruiklenen, afkomstig van de stichting SMAT,
die sinds het vertrek uit Schoonhoven geen expositieruimte meer heeft.

B. Presentatie en activiteiten
Mede door de toevoeging van de bruiklenen is er op de bovenverdieping een afdeling
ingericht van precisie uurwerken en een model van een electrische slinger. Op de
benedenverdieping worden de overige nieuwe bruiklenen gepresenteerd.

C. Bezoekers
Het MNU ontving in 2015 in totaal 10679 bezoekers.
Van alle bezoekers waren er ongeveer
585 jongeren;
765 met de Zaanse Schanspas;
5558 museumjaarkaarten.
Het museum was in 2015 alle zeven dagen van de week geopend in verband met de Zaanse
Schanspas, de Holland route, de Holland pas en de I Amsterdam City pas.
Aantallen van bezoekers in 2015 en voorgaande jaren.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Jeugd
1148
1994
1785
1835
1097
900

Overigen
4444
7627
7688
7511
5496
5505

611 +1467 *
585 + 603 *

11810
10094

Totaal
5592
9621
9473
9346
6593
6405
8831
9442
12421
10679

De toevoegingen bij de jeugd in 2014 en 2015 betreffen schoolklassen, die als groep meestal
voor de officiële openingstijd een speels verhaal krijgen over TIJD.

D. Het aanzien van het museum
Door de algehele schildersbeurt aan de buitenzijde in 2013 en 2014 is het aanzien van het
museum letterlijk enorm verbeterd.
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Door het verwijderen van bomen en struiken, het herinrichten van de open ruimten in een
kralentuin, grenzend aan het museum, is het museum een van de parels geworden op de
Zaanse Schans.

E.

Professionalisering van de organisatie; het opstellen van protocollen.

Op een aantal onderdelen werden protocollen opgesteld, waardoor het museum nog steeds
als een gecertificeerd museum geldt.

F.

Bekendheid van het museum

Binnen het bescheiden budget lukt het het MNU om toch aandacht van belangstellenden te
wekken.

G. De Financiën
De directeur zal, in overleg met de penningmeester van het bestuur, de jaarrekening over
2015 opstellen.

H. Het Bestuur
In de maand november 2015 heeft het MNU tezamen met de SMAT een stichting opgericht
ter bundeling van krachten om te komen tot een museum, waarin de collecties geheel dan
wel gedeeltelijk samen kunnen worden gebracht in een nieuw TIJDMUSEUM.
Deze nieuwe stichting: “”Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland””, is het bestuur van
beide andere stichtingen.

I.

Jaarrekening

De jaarrekening is op

vastgesteld.
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