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Voorwoord

Werken in een museum is elke dag speciaal. Maar 2016 gaat wel de boeken in als een heel bijzonder jaar. 
Er is gedurende 12 maanden ongelooflijk hard gewerkt en veel bereikt. Het klapstuk vond plaats op 17 
december. Op grootse wijze openden we het kasteel weer voor het publiek, voor het publiek, na een 
lange periode van sanering, renovatie en een herinrichting.

Daarnaast kwam dit jaar een andere langlopende wens uit. In samenwerking met het bijzondere 
Helmondse textielbedrijf Vlisco realiseerden we een prachtige dubbeltentoonstelling rondom de 
kunstenaar Yinka Shonibare MBE en 170 jaar Vlisco. De opening, opgeluisterd door meer dan 100 
Afrikaanse gasten en een wervelende modeshow, zette de toon voor zeer succesvolle en goed bezochte 
exposities die tot het vroege voorjaar van 2017 voortduurden. 

Onze Museumvrienden en het Mondriaan Fonds maakten met hun steun een aankoop uit Shonibare’s 
oeuvre mogelijk. Het doet deugd dat het werk Cannonball Heaven van deze bijzondere kunstenaar voor de 
stad behouden blijft. 

Naast bovengenoemde aankoopsubsidiëring werden ook onze tentoonstellingen en het kasteelproject 
ruimhartig gesponsord. We zijn dankbaar voor zo veel steun. Voor het museumteam betekent het een 
erkenning van de inzet en de huidige koers die het museum vaart. Een koers die gericht is op kwaliteit, 
een nauwe samenwerking met de stad, goed luisteren naar bezoekers en cultureel ondernemerschap.

We kijken met veel plezier en tevredenheid terug op 2016. Met goede cijfers, mooie tentoonstellingen en 
een betrokken team gaan we met vertrouwen de toekomst tegemoet. En dat doen wij sinds december 
2016 onder een nieuwe naam:

Museum Helmond

Marianne Splint
Museumdirecteur 
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Inleiding 

Museum Helmond biedt een bijzondere plek om te leren, te ontspannen en te reflecteren op twee unieke 
locaties. In Kasteel Helmond komt het verhaal van de eeuwenoude middeleeuwse waterburcht en zijn 
bewoners tot leven. In de Kunsthal maken kinderen en volwassenen kennis met kunst op een manier die bij 
hun beleveniswereld past. We laten bezoekers op inspirerende wijze kennis maken met Helmonds erfgoed 
en (nationale en internationale) kunst die het leven raakt. Museum Helmond doet goed ontmoeten!

De woorden hierboven zijn opgetekend in het Museumbeleidsplan 2017-2021 dat in 2016 op papier vorm 
heeft gekregen. In 2017 geven we uitvoering aan dit nieuwe museumbeleid waarin we op strategische 
wijze het museum positioneren in de stad, regio en het land. 

Kernwoorden

Gastvrijheid, kwaliteit, professionaliteit, cultureel ondernemerschap en dynamiek. Het naleven van deze 
kernwoorden bij een ieder van het museumteam leidt tot de juiste resultaten. 

Het museumteam heeft hier in 2016 ambitieus aan gewerkt. Ons team geeft handen en voeten aan 
een fris en aantrekkelijk museumbeleid. Soms is dat een zoektocht: welke insteek geef ik aan mijn 
werkzaamheden? Het is mooi om te zien dat onze collega’s creatief en flexibel met deze opdracht omgaan 
en dat veel medewerkers er uitstekend in slagen om de museumdoelstellingen vorm te geven. 

Ontwikkeling 

Voornamelijk professionals met jarenlange ervaring. Daaruit bestaat het museumteam. Waarbij we ons ook 
in 2016 zijn blijven herontdekken en ontwikkelen via trainingen, het bijwonen van symposia en het bewust 
opzoeken van externe inspiratiebronnen. Zo geven we vorm aan onze kernwaarde ‘professionaliteit’. 

Dynamisch

Het team van Museum Helmond is dynamisch van samenstelling. Naast de stafmedewerkers versterken 
veel tijdelijke krachten het team met hun expertise. Stagiaires en vrijwilligers spelen daarnaast een 
belangrijke rol, gelet op onze sociaal-maatschappelijke taak. Hun werkkracht en vaak frisse input stellen 
we erg op prijs, wij bieden hen dan ook graag een inspirerende werkplek. 

Nieuwe identiteit 

Een nieuwe naam en bijpassend logo hebben gezorgd voor een betere herkenbaarheid. Ze passen bij de 
gewenste uitstraling van het museum. Dit identiteitstraject nam een half jaar in beslag, van medio juli t/m 
december 2016.
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Het kasteelverhaal

Asbestsanering, groot onderhoud. Na het afronden van deze fasen (januari t/m mei), de organisatie lag 
in handen van de afdeling Vastgoed van Gemeente Helmond, realiseerden we met het museumteam de 
kasteelbelofte. We hebben keihard gewerkt aan een prachtig mooi doel: het kasteel eindelijk zijn eigen 
bijzondere verhaal laten vertellen. Spannende en dynamische kasteelpresentaties zijn het gevolg.

Bezoekersaccommodaties

De grootschalige onderhoudsbeurt en herinrichting (locatie kasteel) die in 2016 is uitgevoerd, bood ons 
ook de gelegenheid de bezoekersaccommodaties te verbeteren. Met de doorbraak van een muur is de 
routing rond gemaakt. Er is geïnvesteerd in een nieuwe balie, kasteelwinkel, professionele keuken en een 
sfeervol Kasteelcafé. Nieuwe liften voorzien in de toegankelijkheid voor iedereen. 

Duurzaamheid

Met een grootschalige investering in LED-verlichting en de plaatsing van zonnepanelen op het dak 
van locatie Kunsthal heeft Museum Helmond een belangrijke stap gezet richting een meer duurzame 
bedrijfsvoering. 
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1. Publiek 

Museum Helmond bood in 2016 een ambitieus maar ook aangepast programma. Kasteel Helmond was 
vanwege de renovatie en sanering van januari t/m juni compleet gesloten voor museummedewerkers en 
het publiek. Vanaf juni betrok het museumteam weer de kantoren aan Kasteelplein 1 en startten zij met 
de grootschalige herinrichting van de kasteelpresentaties. De locatie Kunsthal was gedurende het jaar 
regulier geopend.  

Programmering kasteel

Het kasteel leeft in de harten van de mensen, vooral in die van de inwoners van de stad. Het gegeven van 
een gesloten kasteel leidde tot nieuwe mogelijkheden en experimenten zoals ‘Kasteel in rep en roer’. 
Bezoekers boden we de gelegenheid om een leeg kasteel te bezichtigen en alvast kennis te maken met 
belangrijke historische personages uit het kasteelverhaal. Dit konden we waarmaken door de welkome 
medewerking van de Helmondse toneelclub St. Genesius. 

We organiseerden tevens een beperkt kinderprogramma in de zomerperiode. Dit speelde zich vooral 
af in de raadzaal van het kasteel, op het binnenplein en in de kasteeltuin. Onder andere de succesvolle 
roofvogelshow in de kasteeltuin en de workshop schermen trokken vele bezoekers uit de stad en 
omgeving. 

Hoewel in beperkte mate vanwege de vele werkzaamheden in het kasteel, wisten we zo met een 
aangepast programma de bezoekers toch de gelegenheid te bieden het kasteel gedurende het jaar te 
bezoeken.

Het kasteel is geopend! 

Op 17 december was het eindelijk zover. 
Het kasteel opende een jaar na sluiting de 
poorten voor medewerkers, pers, politiek 
en publiek. En dat was reden voor een groot 
feest dat van de ochtend tot in de late 
nachtelijke uurtjes duurde. In aanwezigheid 
van de vele genodigden verklaarden 
burgemeester Elly Blanksma, Commissaris 
van de Koning Wim van de Donk en jonkheer 
Gillis Wesselman van Helmond het kasteel 
voor geopend.

Eten en drinken

Het kasteel heeft er sinds de opening medio december 2016 een prachtig nieuw Kasteelcafé bij. Ook 
hier is met het museumteam hard aan gewerkt, om de horeca ondersteunend aan museumbezoekers te 
realiseren. Bezoekers kunnen er eten en drinken in een sfeervolle omgeving. De menukaart is bescheiden 
opgesteld, voorzien van diverse koude en warme hapjes en drankjes. 

Burgemeester Elly Blanksma en jonkheer Gillis Wesselman van 

Helmond verklaren Kasteel Helmond voor geopend!
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Bezoekers (ambitie)

Hoewel het kasteel ongeveer 1 jaar dicht is geweest (december 2015 – medio december 2016), hebben 
de bezoekersaantallen ons niet in de steek gelaten. Met ruim 25.000 bezoekers op hoofdzakelijk 1 
locatie (Kunsthal) sluiten we een prima 2016 af. De ambitie dit jaar was, vanwege de grote verbouwing,  
vastgezet op 20.000. We zijn dan ook tevreden over het resultaat en blij dat bezoekers ons ondanks de 
werkzaamheden wisten te vinden. In 2017 hopen wij 45.000 bezoekers te ontvangen. We werken hard aan 
de ontwikkeling van Museum Helmond en daar hoort ook een meer uitgesproken ambitie bij. 

We hadden ook in 2016 de verwachting uitgesproken dat het grootste deel van onze bezoekers uit stad 
en regio zouden komen. Wat ook zo bleek. We kunnen stellen dat 1/3 deel van de bezoekers buiten 
Brabant afkomstig was, en 2/3 deel binnen Brabant. Verder zagen we grote aantallen bezoekers bij de 
zomeractiviteiten (circa 2.100 bezoekers in 6 weken tijd) en Nacht van de Cultuur (2.000). 

Een kasteelzaal ingericht zoals het er ongeveer uitzag in de tijd van de laatste kasteelheer Wesselman van 

Helmond
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Publieksonderzoek

Museum Helmond kent een groot aantal bezoekers met Museumkaart. In de database van de Museumkaart 
kunnen we een beknopte analyse maken van waar deze kaarthouders vandaan komen, wat hun leeftijd is 
en gezinssituatie en welke musea zij nog meer bezoeken.

In 2016 hebben we het postcode onderzoek geborgd, dagelijks worden de postcodes bijgehouden 
van onze bezoekers zodat we aan het einde van een tentoonstelling weten waar zij vandaan komen. 
Regelmatig onderzoek doen is een speerpunt van het marketingbeleid. Door te meten, weten we beter 
hoe onze bezoekers oordelen over het tentoonstellingen- en activiteitenaanbod en waar we mogelijk 
kunnen bijsturen. Google Analytics is een mooi (en gratis) programma om de online bezoekers aan onze 
website in kaart te brengen. Voor een uitgebreid publieksonderzoek werken we samen met de afdeling 
Data en Intelligence van Gemeente Helmond.

Kasteelverhuur & huwelijken

Het kasteel is veelzijdig in gebruik: er wordt cultureel erfgoed gepresenteerd en er worden 
representatieve bijeenkomsten gehouden door onder andere het college van B&W. Het museum verhuurt 
enkele kasteelzalen voor speciale bijeenkomsten, trainingen en symposia die passen bij de uitstraling 
van het gebouw en het museum. In 2016 verhuurde het museum kasteelzalen aan onder meer Gemeente 
Helmond (trainingen Personeelszaken, meetings management), Stichting Kasteel van Sinterklaas en de 
Bruidsbeurs.

In Kasteel Helmond wordt ook volop getrouwd, de prachtige waterburcht is een favoriete trouwlocatie. 
In 2016 werd er weer getrouwd vanaf juni, tot die tijd was het kasteel gesloten in verband met 
asbestsanering en grootschalig onderhoud. 
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2. Tentoonstellingen 

Museum Helmond bood in 2016 zo’n 4 tentoonstellingen aan die gemiddeld 4-6 maanden te zien waren. 
Dit was het programma in 2016:

‘Jheronimus Bosch en de zeven hoofdzonden in de hedendaagse kunst’

Ter ere van het Jheronimus Bosch jaar 2016 presenteerde het museum in de Kunsthal van 2 februari 
t/m 28 augustus een tentoonstelling over de zeven hoofdzonden van Jheronimus Bosch (1450-1516) 
in de hedendaagse kunst. Uitgangspunt van de tentoonstelling was een geautoriseerde kopie van het 
Jheronimus Bosch triptiek ‘Het Laatste Oordeel’ (1504-1508). In de tentoonstelling was werk uit de eigen 
museumcollectie te zien van onder meer Robert Combas (F), Hervé diRosa (F), René Daniels (NL), Frans 
Franciscus (NL), Inez van Lamsweerde/ Vinoodh Matadin (NL/VS), Rob Hornstra (NL), André Masson (F), 
Terry Rodgers (VS), Martin Parr (VK), Maria Roosen (NL), Tinkebell (NL), Anthony Goicolea (VS), Joost van 
den Toorn (NL), Ge-Karel van der Sterren (NL), Rob Verf (NL), Jaap Drupsteen (NL), Teun Hocks (NL) en 
Nicolas Provost (BE). 

‘Emil Otto Hoppé rediscovered – photos 1912-1937’

Van 23 april t/m 21 augustus toonden 
we in samenwerking met Fondazione 
Mast (Bologna, Italië) in de Kunsthal 190 
fotowerken van de talentvolle fotograaf 
Emil Otto Hoppé (1878 München - Londen 
1972). De prachtige portretten van 
arbeiders en hun bazen en opnames 
van unieke industriële settingen en 
stadsgezichten waren na jaren opgeborgen 
te zijn in een Londens archief, weer te zien 
voor het publiek in de Kunsthal. Hoppé, 
een voormalig bankier, was één van de 
meest belangrijke en bekende fotografen 
in de eerste helft van de 20e eeuw. Hij 
werd ook geroemd om zijn foto’s van 
stadsgezichten, landschappen en volkeren 
genomen tijdens zijn vele reizen, en maakte 
naam met zijn portretten van de groten 
der aarde waaronder schrijvers, politici, 
wetenschappers, artiesten en leden van de 
Engelse koninklijke familie. 

Skeleton of Graf Zeppelin, Friedrichshaven, Emil Otto Hoppé
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‘Yinka Shonibare MBE / Paradise Beyond’

Van de Brits-Nigeriaanse kunstenaar Yinka Shonibare MBE (Londen, 1962) toonden we prachtig werk 
vanaf 20 september 2016 (t/m 12 februari 2017). Het werk van Shonibare omvat sculpturen, installaties, 
collages, tekeningen, fotowerken en films uit de periode 2004 - 2016. Shonibare is vooral bekend vanwege 
het gebruik van stoffen en dessins van de Helmondse textielfabriek Vlisco in zijn werk. Deze zogeheten 
‘Dutch wax’ functioneert in zijn installaties als symbool van en herinnering aan het proces van kolonisatie 
en dekolonisatie. Het werk van Shonibare staat bekend om het maatschappijkritische commentaar. De 
verleidelijke beelden gemaakt met behulp van de kleurrijke Vlisco-stoffen, verwijzen vaak naar pijnlijke 
momenten in onze geschiedenis en de huidige actualiteit. Deze tentoonstelling is opgenomen in de 
landelijke programmering van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design 2017 (MDD), een initiatief van 
NBTC Holland Marketing, Den Haag, Leiden, Utrecht, Gelderland, Drachten en Brabant.

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt met steun van BrabantC, Mondriaan Fonds, Fonds21,
Stephen Friedman Gallery en Vlisco.

Cannonball Heaven, Yinka Shonibare MBE, 2011
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‘Vlisco 1:1 Un à Un’

Ook in het kader van het MDD jaar en eveneens 
opgenomen in de landelijke programmering van 
het themajaar is de tentoonstelling over Vlisco. 
Deze was te zien vanaf 20 september 2016 t/m 12 
maart 2017 in de Kunsthal, speciaal ter ere van het 
170 jarig bestaan van het Helmondse textielbedrijf. 
De tentoonstelling was een feest voor het oog 
en belichtte vier aspecten: de geschiedenis, 
productieprocessen, ontwerpprocessen en 
toepassing van de stoffen in mode en kunst. 
De presentatie liet zowel klassieke dessins, 
herinterpretaties als nieuwe ontwerpen zien en 
legde tevens de focus op de beroemde symboliek 
van de stoffen. De geschiedenis van Vlisco werd 
verteld aan de hand van een interactieve video-
animatie.

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt met steun van BrabantC en Vlisco.

‘Thorsten Brinkmann / La Vie en RoseRock’

Vanaf 20 december 2016 startte de tentoonstelling La Vie en RoseRock (2013) van de Duitse kunstenaar 
Thorsten Brinkmann (1971). De aanleiding voor de keuze van deze kunstenaar, was het feit dat hij zich 
onder meer laat inspireren door ridders, koningen 
en ridderromantiek. In de torenkamer in het 
kasteel op de tweede verdieping neemt hij ons 
mee naar een geheime kamer in Wagners huis in 
Bayreuth. De muren van deze kamer waren met 
roze zijde en fluweel bekleed. Elke dag bracht 
Wagner er twee uur door. Wat hij daar deed 
weet niemand. Uit brieven tussen Wagner en 
zijn kleermaker blijkt dat hij negligés en allerlei 
zachte stoffen en kledingstukken bestelde. Het 
is onbekend waar hij die voor gebruikte. Het zou 
kunnen dat hij zich in de kamer verkleedde als 
vrouw. Maar het is ook mogelijk dat hij de ruimte 
en stoffen voor andere dingen gebruikte. De 
geheimzinnige briefwisseling tussen Wagner en 
zijn kleermaker is het beginpunt voor La Vie en 
RoseRock: het leven van Wagner in zijn roze kamer. 
In de kamer kun je ook portretten bekijken van 
ridders en een film over een koning.

Foto: Gert Jan van Rooij

Dragonal Faff, Thorsten Brinkmann, 2013
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Het kasteelverhaal (vaste presentatie)

De grootste waterburcht van Nederland staat in Helmond. In dit eeuwenoude ‘pronkstuk’ dat weer 
geopend is op 20 december 2016 voor het publiek, maak je een reis door de tijd. In de keldergewelven 
neemt een meeslepende multimediale presentatie de bezoeker mee naar een dag op het kasteel rond 
1400, in de tijd van Jan III van Berlaer. 

Educatie en schoolbezoek spelen een hoofdrol. Leerlingen komen veel meer te weten over onze lokale 
geschiedenis en hoe die zich verhoudt ten opzichte van de nationale geschiedenis. In de nieuwe setting 
stimuleert het museum de onderzoekende en creatieve kindergeest volop. Met kinderactiviteiten, maar 
ook met een speciale kinderroute. Met een schildje worden projecties en geluiden geactiveerd en 
beelden of tekst ‘gevangen’. 

Op de tweede verdieping van het kasteel is een belangrijke rol weggelegd voor ‘informeren’. Vormgeving 
en multimedia, tekst en museaal object gaan hier hand in hand en zorgen voor een balans tussen beleven 
en verdiepen. In iedere zaal maakt de bezoeker kennis met een kasteelfamilie en leert hier meer over het 
bijzondere verhaal van Kasteel Helmond.

 Het project kwam tot stand in een grote maatschappelijke diversiteit van samenwerkingspartners. 
 Samenwerking is kernbeleid van het museumbeleid en de wens om continue in dialoog te 
 zijn met de wereld om ons heen. We zijn er bovendien van overtuigd dat de inzet van externe 
 professionals en expertise de kasteelplannen op een hoger niveau bracht. Door bij de ontwikkeling 
 van het nieuwe kasteelconcept samen te werken met een vormgevingsbureau, kunstenaars, 
 designers en andere specialisten zijn nieuwe spannende en onverwachte verbeeldingen van het 
 kasteelverhaal ontstaan. 

 Het ontwerp voor het kasteelconcept van vormgevingsbureau XPEX bood die ruimte en mogelijkheden 
 voor samenwerking met derden. Kunstenaars voor de kasteelverbeeldingen, grafische designers voor 
 tekeningen, tapijt en wanddoekontwerpen en motive graphic designers voor de videoprojecties. 
 Decorbouw werd aanbesteed aan Unbranded en een belangrijk deel van het AV-materiaal werd 
 gemaakt door More Than TV / Bart van Dam en Studio Kloek. Instellingen zoals RHCE Eindhoven, 
 Erfgoed Brabant, de afdeling cultuur van Gemeente Helmond, Textielmuseum Tilburg, stadsarcheoloog 
 Theo de Jong en historica Lia van Zalingen zorgden voor de juiste (historische) context van het verhaal. 
 Samenwerking met specifieke bedrijven zoals Vlisco BV, Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken 
 J. A. Raymakers & Co. BV maar ook het Textielmuseum stonden garant voor een professioneel advies 
 en een vakkundige uitvoering. 
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De doorontwikkeling van Kasteel Helmond mocht op veel steun rekenen. De volgende partners steunde 
het museum (financieel of door middel van sponsoring in natura) bij de verwezenlijking van de plannen: 

• Vereniging van Vrienden van Museum Helmond
• bpd cultuurfonds
• Raymakers & Co BV Koninklijke Textielfabrieken
• GerThuis Interieurs
• Mondriaan Fonds
• VSB Fonds
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Rabobank CoöperatieFonds
• Stichting Steun Welzijnsfonds
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3. Collectie

Museum Helmond heeft drie collecties: Stadshistorie, Mens en Werk en Modern en Hedendaags. 
Dit zijn de inkomende en uitgaande bruiklenen en aankopen/schenkingen in 2016:

Mens & werk collectie

Dit zijn de bruiklenen aan derden gedaan in 2016:

Theo van Delft, Portret van koningin Juliana, 1952, olieverf op doek. Het schilderij werd voor Gemeente 
Helmond verworven voor de raadzaal. Theo van Delft (1883 Waalwijk – Waalwijk 1967) maakte meerdere 
versies van dit werk die bestemd waren voor raadzalen elders in Nederland. 
Het werk is in bruikleen gegeven aan de Stichting Huis van Waalwijk.

Weegschaal voor brood in houten kist, 1916/17. Inclusief verordening over de broodrantsoenering tijdens 
de Eerste Wereldoorlog door de Helmondse burgemeester Van Hout. 
In bruikleen gegeven aan Huis Doorn voor de presentatie Tussen twee vuren: het neutrale Nederland 
tijdens de Grote Oorlog (langdurig bruikleen tot eind 2018).

Johan Van Hell, Toekomst 14, 1928, olieverf op doek in bruikleen naar More Museum voor Realisme, 
Gorssel voor de expositie Johan van Hell – schilder en musicus. Bij de expositie verscheen ook een 
catalogus waarin het schilderij is opgenomen. Het doek hing op een prominente plek op de presentatie. 
Van Hell (1889 Amsterdam – Amsterdam 1952) nam in de eerste helft van de 20e eeuw een unieke plaats in 
binnen het Realisme.

Peter Alma, Portret van Lenin, 1924, houtsnede
Peter Alma, De roep met vlaggen, houtsnede
Peter Alma, De roep, houtsnede
Peter Alma, Stilleven met blaasbalg, hamer en hakmes, 1918, olieverf op doek
Peter Alma, Arbeider, olieverf op doek naar Museum Arnhem voor de expositie Peter Alma –van De Stijl 
naar communisme.
Voor de eerste keer werd een grote expositie gewijd aan het werk van Peter Alma 
(1886 Medan-Indonesië – Amsterdam 1969). In de catalogus werd uitvoering ingegaan op de van Museum 
Helmond geleende werken. De tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van het Mondriaan tot 
Dutch Design jaar 2017.
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Stadshistorische collectie

Langdurig bruiklenen aangegaan in 2016:

De familie Wesselman stond 6 portretten af voor de nieuwe kasteelpresentatie:
François Xavier, Joseph Jacquin, Portret C.F. Wesselman I, 1819, olieverf op doek
François Xavier, Joseph Jacquin, Portret C.F. Wesselman II, 1819, olieverf op doek
Daniel Nederveen, Portret van Jonkheer Carel Frederik Wesselman III,  1853, olieverf op doek
Daniel Nederveen, Portret van Jonkheer Willem Lodewijk Joost Wesselman, 1853, olieverf op doek
Daniel Nederveen, Portret van Jonkheer Adriaan Pieter Wesselman. 1853, olieverf op doek
Daniel Nederveen, Portret van Jonkheer Adriaan Gillis Wesselman, 1853, olieverf op doek

Collectie moderne en hedendaagse kunst

In 2016 is dit werk in bruikleen gegeven:

Het schilderij ‘Spirit Chaser’ (Goes, 1965) van de Amsterdamse schilder Koen Vermeule uit 2009 toont een 
portret van Lee ‘Scratch’ Perry (1936). Hij is de grondlegger van de Jamaicaanse dub die wordt gezien als 
subgenre van reggae. Het schilderij was in 2016 te zien in een rondreizende tentoonstelling met de titel 
‘PASSION’. Het werk was achtereenvolgens tentoongesteld in Kunsthaus Bethanien Berlijn, Kunsthaus 
Nurnberg, Ludwig Museum Budapest en Stadtgalerie Kiel. 

Schenkingen 

Stadshistorische collectie

Particulier Vianen:
Johan Jacobs, Uil, 1921, houtsnede en aquarel
Johan Jacobs, Mijn vader (studie), 1902, potlood
Johan Jacobs (1881 Helmond – Utrecht 1951) was jarenlang het gezicht van de teken- en ontwerpafdeling 
van Vlisco. De schets van zijn vader toont een onderdeel van het persoonlijke leven van de kunstenaar. 
De uil is een houtsnede en van deze techniek zijn nog weinig werken van Jacobs in de collectie aanwezig. 

Particulier Utrecht:
J. de Vries, Portret van de Helmondse architect Lambert (Gijsbertus) de Vries, 1939, olieverf op doek.
Gijsbertus (Lambert) de Vries (1875 Someren - 1939 Helmond) was een architect die woonde op de 
Kromme Steenweg in Helmond. Hij werkte samen met zijn broer Gerard. Om te voorkomen dat er twee 
heren ‘G’ de Vries in een bedrijf zouden zijn, veranderde Gijsbertus zijn naam in Lambert. Zijn oudste 
ontwerp betreft drie herenhuizen aan de Kromme Steenweg 13 t/m 17 uit 1906. Ook ontwierp hij o.a. de 
Ambachtsschool (1911) en Henricusschool aan de Weg op de Heuvel (1912), de Antoniusschool uit 1917 aan 
de 1e Haagstraat en de Nicolaasschool aan de Molenstraat (1922). Van zijn hand zijn tevens het magazijn en 
het kantoor van de EDAH (1927-8).
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Nationaal Militair Museum Soesterberg:
3 zwaarden (replica), middeleeuws en renaissance
2 hellelbaarden (replica), middeleeuws
1 schild, metaal (replica), middeleeuws
Deze replica’s zijn ingezet voor de vernieuwde kasteelpresentatie.

Collectie Mens en werk

Harry Sengers, 16 fotowerken, barietdruk, 1979 - 1990. Legaat van de kunstenaar.
Autodidact Harry Sengers (1948 Rotterdam – Rotterdam 2015) legde het industriële landschap van verlaten 
fabrieken in Rotterdam en omgeving in zwart-wit vast. De foto’s tonen mysterieuze ruimtes waarin verval, 
vergeten voorwerpen en schaduwwerking de hoofdrol spelen. 

Collectie Modern/Hedendaags

Tahné Kleijn in samenwerking met ‘Vliegertapijt’ (Corry Smolders en Joke Smeulders)

Tahné Kleijn: 29 maart 1990 geboren in Helmond; woonachtig in Helmond
Joke Smeulders: 6 maart 1949 geboren in Nuenen; woonachtig in Helmond
Corry Smolders: 1 februari 1959 geboren in Liempde; woonachtig in Helmond

Deze foto betreft een samenwerkingsproject van de kunstenaar Tahné Kleijn met de Helmondse 
kunstenaars Joke Smeulders en Corry Smolders. Samen vormden zij het collectief ‘Vliegertapijt’. In het 
tot buurthuisje omgedoopte hoekpand annex projectpand Bij de Populieren 1 werd in samenwerking met 
Kleijn een compositie gecreëerd, in de traditie van geënsceneerde fotografie. We zien op de overloop van 
een huis vier kamertjes uitkomen. In iedere kamer wordt een scène verbeeld: alle met lokale bewoners 
van de wijk. De kunstenaar liet de houten vloer onder water zetten om een optimale reflectie van de 
scène te bewerkstelligen en tegelijkertijd alle vier de scènes te laten samensmelten tot de zogenoemde 

‘De vijfde compositie’, 2016,Tahné Kleijn, Joke Smeulders en Corry Smolders
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‘vijfde compositie’. Smeulders en Smolders werkten van 2013-2017 aan een zogeheten ‘community art’ 
project, samen met bewoners in de Helmondse wijk Leonardusbuurt.

De aankoop van het werk werd voor een zeer groot deel gefinancierd door de Vereniging van Vrienden van 
Museum Helmond. 

Middels een bijdrage van het Mondriaan Fonds en een schenking van de Vereniging van Vrienden heeft 
het museum eind 2016 het prachtige werk Cannonball Heaven (2013) aangekocht van de Brits/Nigeriaanse 
kunstenaar Yinka Shonibare MBE. De actuele thema’s als immigratie en (post)kolonialisme die Shonibare 
in zijn werken aansnijdt, sluiten goed aan bij het verzamelbeleid van het museum. Cannonball Heaven was 
eerder te zien op de solo tentoonstelling ‘Yinka Shonibare MBE/ Paradise Beyond’ bij Museum Helmond.

Restauratie

In 2016 is de restauratie voltooid van een deel van de archeologische collectie, sinds december 2016 te 
zien in het kasteel. De opgegraven leren en metalen voorwerpen zijn afkomstig uit het Oude Huys, de in 
veel opzichten bijzondere voorganger van het huidige kasteel. Deze houten vesting die circa 200 meter 
zuidwestwaarts lag, was een aantal jaren het woonverblijf van keizerin Maria van Brabant, dochter van de 
hertog van Brabant. De opgraving in de jaren tachtig van de vorige eeuw leverde bijzondere informatie en 
meer dan 9.000 unieke objecten op, zoals een heel bijzonder schaakstuk van walvis-ivoor uit circa 1150. 
Dit toonde onder andere aan dat de bewoners van het Oude Huys van zeer hoge komaf waren. Door het 
Prins Bernhardfonds werd een subsidie van € 2.000 euro ontvangen voor deze restauratie. Daarnaast zijn 
ook archeologische vondsten uit de 17e en 19e eeuw gerestaureerd en geconserveerd. Het merendeel van 
deze objecten is te zien in het kasteel.

Gerestaureerde schilderijen:
 
Daniel Nederveen, Portret van Jonkheer Carel Frederik 
Wesselman III, 1853, olieverf op doek
Daniel Nederveen, Portret van Jonkheer Willem Lodewijk Joost 
Wesselman, 1853, olieverf op doek
Daniel Nederveen, Portret van Jonkheer Adriaan Pieter 
Wesselman. 1853, olieverf op doek
Daniel Nederveen, Portret van Jonkheer Adriaan Gillis 
Wesselman, 1853, olieverf op doek
Zuid-Nederlandse school, Vrouwenportret, 1605 - 1625, olieverf 
op doek*

Zuid-Nederlandse school, Vrouwenportret, ca 16.05 -1625, 
olieverf op doek*

Noord-Nederlandse School,  Portret van Johann Ludwig Graaf van 
Isolani, ca 1725 - 1775, olieverf op doek
Frans Hogerwaard, Sleuteloverdracht Breda (naar Velasquez), 19 
12 olieverf op doek - Beperkte restauratie i.v.m. vlekvorming op 
het doek
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Collectie ontsluiting

Samen met Jeroen Punt, conservator van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, is de collectie 
wapens en harnassen bekeken. Dit resulteerde in een betere beschrijving en datering van ca 50 
historische objecten. De objecten bleken doorgaans ouder te zijn dan bekend. Deze kennis is ingezet voor 
de herinrichting van het kasteel met name bij het onderdeel van de 80-jarige oorlog. 
Met hulp van stadsarcheoloog Theo de Jong is een groot deel van de archeologische collectie onderzocht 
en beter beschreven. Dit project wordt in 2017 voortgezet. Als eerste zijn de vondsten van het Oude Huys 
bekeken in verband met de presentatie in de nieuwe kasteelopstelling.

Het ontzamelen van de collectie gebeurt wanneer dat nodig is. In 2016 betrof het deze werken: 

• Chris Huidenkooper, Gebed voor de maaltijd, olieverf op doek. Langdurig bruikleen van 
 Gemeentemuseum Den Haag. Het schilderij met een voorstelling van een biddend boerengezin past 
 niet binnen de museumcollectie. Daarom is de bruikleen opgezegd.
• Gilde attributen van het St. Catharinagilde Helmond. Langdurig bruikleen van dit gilde.
 In de vernieuwde kasteelopstelling wordt geen aandacht besteed aan Helmondse gilden. De bruikleen 
 is dan ook teruggegeven.

* De beide 17e eeuwse vrouwenportretten werden ontdaan van een groot aantal overschilderingen. 
Ook was de vernis sterk vervuild en gedonkerd. Bij de restauratiewerkzaamheden bleek dat de vrouwen 
kostbare sieraden van goed en parels dragen. En dat de kanten kraag en manchetten van een van de 
vrouwen over een meer verfijnde vorm beschikt. De geportretteerden vrouwen zijn dan ook zeker van 
adellijke afkomst. Dit geeft nieuwe aanknopingspunten voor het onderzoek naar de namen van de nu nog 
anonieme vrouwen.
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4. Educatie & activiteiten

“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik 
zal het me eigen maken.” Confucius

Activiteiten en educatie gaan vaak samen. Geactiveerde 
bezoekers voelen zich betrokken en betrokken 
bezoekers komen vaak nog eens terug. Ook kinderen 
leren door te doen. Daarom laten wij kinderen vooral 
ook veel zelf doen in het kasteel. Filmbeelden vangen 
en het aanraken en wegen van een harnas zijn hier 
voorbeelden van. Middels rondleidingstechnieken zoals 
Visual Thinking Strategy activeren wij ook onze jonge 
bezoekers in hedendaagse kunsttentoonstellingen. 

Ons aanbod in activiteiten is veelzijdig. Rondleidingen, 
open dagen, lezingen en museumnachten spreken bijvoorbeeld een breed publiek aan. Ook bieden we 
activiteiten in de stad aan die verbonden zijn met exposities. Zo brengen we het museum, soms op een 
ludieke manier, onder de aandacht.

In 2016 is de kinderactiviteit ‘Uit de kunst getoverd’ ontwikkeld. Te zien en te doen voor kinderen van 4 
t/m 8 jaar in de Kunsthal van 3 februari t/m 27 augustus. Eye catcher van dit project was het schilderij 
‘De tovenaar’ (Der zauberer) van Milan Kunc. Kinderen knutselden rondom een bewegende en levensgrote 
tovenaar, een waarheidsgetrouwe kopie van het origineel gemaakt door kunstenaar Paul de Maat.

Museumprojecten

De museumprojecten voor het onderwijs zijn educatief en omvatten kunstkijklessen en belevingen van 
het cultureel erfgoed. Ze zijn een prachtige kennismaking met kunst en erfgoed en leren de jongste 
bezoekertjes het nut van bewaren en conserveren. Door de grote tijdsinvestering voor de realisering van 
het kasteelverhaal en omdat het kasteel gesloten was in 2016, starten we weer met museumprojecten in 
2017.

Onderwijsproject Flash!

In de Kunsthal is eind 2016 het onderwijsproject FLASH! van start gegaan voor leerlingen van het 
Voortgezet Onderwijs bij de tentoonstellingen van Yinka Shonibare MBE en Vlisco. Belangrijke 
gebeurtenissen, verhalen, mooie momenten leggen we graag vast met onze camera: FLASH! We zitten in 
een digitaal tijdperk waarin er beelden in overvloed zijn. Maar hoe kijken we naar de beelden, naar kunst, 
hoe selecteren we deze beelden, wat zit er allemaal verstopt in de stoffen van Vlisco? Flash! zit vol met 
vraagstukken en tegenstrijdigheden zoals ook het werk van Yinka Shonibare MBE. Niets is wat het op het 
eerste gezicht lijkt.. Een Flashgeheugen is namelijk juist een niet-vluchtig geheugen. De data, het DNA van 
Vlisco, staat voor 170 jaar aan ambacht, inspiratie en kwaliteit die we graag met de jongeren uit Helmond 
en omstreken delen. Voor dit project is samengewerkt met Bibliotheek Helmond-Peel waar een kleine 
expositie te zien was van de resultaten van de leerlingen.
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Kinderactiviteiten 

De activiteiten die gericht zijn op kinderen worden veelal bezocht door mensen uit Helmond en omgeving. 
Zo kunnen kinderen tijdens de open dagen meedoen aan diverse activiteiten. Van workshops tot 
schminken en het bekijken van voorstellingen. Een succesvolle zomervoorstelling in 2016 was de (gratis 
toegankelijke) roofvogelshow die honderden bezoekers trok in de kasteeltuin. Maar ook de workshop 
schermen trok de aandacht van vele kinderen en hun ouders. Aan de zomeractiviteiten nemen jaarlijks 
ook veel gezinnen met kinderen deel die op vakantie zijn in de regio. 

Activiteiten & open dagen

• Activiteiten tijdens de Nationale Museumweek / opening tentoonstelling foto’s Hoppé
• Activiteiten bij ‘Uit de kunst getoverd’
• Landelijke dag van het kasteel
• Openstelling gesloten kasteel: ‘Kasteel in rep en roer’
• Kasteelbelevenissen (juli t/m augustus)
• Open Monumentendag (12 en 13 september)
• Ons Brabants Festival (september): erfgoedcollege
• Vakantie activiteiten
• Kinderfeesten
• Groepsbezoeken & arrangementen
• Rondleidingen 
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5. Museummarketing 

In 2016 zijn de doelstellingen voor 2017-2021 bepaald. Museum Helmond is een actueel en inspirerend 
museum waar kunst en cultuur wordt gezien, beleefd en gemaakt en waar plaats is voor ideeën en 
talent. Vanuit de overtuiging dat een museum een rol heeft midden in de samenleving voeren wij in 
verbinding met Helmond en onze bezoekers op actuele en prikkelende wijze een cultureel aansprekend 
tentoonstellings- en activiteitenbeleid. Dat wil zeggen dat wij:

• Zichtbaarheid zijn: zowel fysiek als digitaal, met mooie projecten binnen én buiten de eigen 
 museummuren.
• Samenwerken: we werken in grote en toenemende mate samen met culturele instellingen en 
 het bedrijfsleven. De ervaring heeft ons inmiddels ruimschoots geleerd dat met een krachtige 
 samenwerking met een relevante partner een next level wordt bereikt. Dit zetten wij voort in onze 
 nieuwe beleidsperiode.
• Ons aan Helmond verbinden: we zoeken de wisselwerking met de stad, in thema’s en in 
 samenwerkingsverbanden. We zijn lokaal geworteld maar hanteren een nationale en internationale 
 focus. Onze geografische ligging biedt een unieke en spannende kans om met de stad en bezoekers 
 samen te werken. Daarnaast zet Museum Helmond de stad op de kaart. We trekken bezoekers buiten 
 de regio aan. Zij worden op positieve wijze met Helmondse collecties, erfgoed en de stad in contact 
 gebracht.
• Een dynamische verbinding aangaan met de actualiteit. We zijn een museum in het NU. We weten wat 
 er speelt in de museum- en culturele wereld en met onze tentoonstellingen en ons collectiebeleid 
 raken wij de tijdsgeest en bezoekersbehoeften.
• Bemiddelen: we streven ernaar kunst en erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek. 
 Waar gewenst bemiddelen wij tussen de werken en de bezoekers. Dit doen we met behulp van 
 diverse bronnen van informatie en activering, bijvoorbeeld rondleidingen, spel, participatieprojecten 
 en educatieprogramma’s.
• Kwaliteit leveren. Een strenge norm die zowel personeel als bezoekers herkennen en waarderen. 
 We passen bij een ambitieuze stad in Brabants G5-verband.
• Ons richten op meertalige bezoekers en op het aanbieden van meertalige informatie. Zo is het 
 grenstoerisme (o.a. Vlaanderen) een belangrijke markt om te gaan verkennen in 2017. In dat kader 
 gezien ligt Helmond erg gunstig in geografische zin. 

(Grens)Toerisme

Het kasteel biedt, zeker met de nieuwe inrichting, kansen om toeristen naar Helmond te trekken. We 
brengen het unieke karakter van de ‘grootste waterburcht van Nederland’ beter naar voren. Naast het 
kasteel zijn de wisseltentoonstellingen in de Kunsthal zeer geschikt om dagjesmensen en toeristen uit de 
grensstreken aan te trekken. 

Naast het kasteel hebben met name solo-exposities van kunstenaars van naam deze aantrekkingskracht. 
Uit bezoekersonderzoek blijkt dat onder andere museumkaarthouders bereid zijn flink om te rijden voor 
een mooie expositie. Met de start van het nieuwe beleidsperiode in 2017 zetten wij tevens de stap naar 
een meertalig programma-aanbod. Naast Engelse museuminformatie werken we ook toe naar de inzet van 
Duitstalige museumgidsen en informatie. Ook de nieuwe website krijgt meertalige opties. 
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Een goede samenwerking met Helmond Marketing en de ambtenaren verantwoordelijk voor economie, 
cultuur en leisure zijn onontbeerlijk voor succes. De ambities ten aanzien van toerisme zijn reëel maar het 
museum heeft zijn partners hard nodig. 

Kasteelverhaal in de markt

In 2016 is het marketing- en communicatieplan 
voor het in de markt zetten van de nieuwe 
kasteelpresentaties gereed gekomen en 
grotendeels uitgevoerd. Er is ingezet op betaalde 
promotie zoals landelijke campagnes, advertenties 
in bijvoorbeeld magazines met miljoenen lezers 
als de Kampioen (magazine ANWB), STER/
Cultuurspot en op free publicity in landelijke, 
regionale en lokale pers. Ook wordt er in 2017 
een uitzending van circa 10 minuten op Omroep 
Brabant ontwikkeld met deelname van de bekende 
Brabander Wim Daniels. 

Nieuwe identiteit

De naamswijziging naar Museum Helmond is ingezet in 2016. Het is een lichte wijziging ten opzichte van de 
oude naam (Gemeentemuseum Helmond), die het museum naar verwachting de toekomst inleidt op een 
frisse en moderne manier. Ook is de naam ‘Boscotondohal’ gewijzigd naar Kunsthal. Dit voor een betere 
duiding van wat er te zien is namelijk kunst. Voor de naamswijziging is een stappenplan en bijbehorende 
kostenbegroting ontwikkeld dat grotendeels is uitgevoerd in 2016. Een afronding van het huisstijlproject 
vindt plaats in 2017 zoals het vernieuwen van de kostbare logo-lichtbak aan de zijgevel van de Kunsthal.  

Zichtbaar zijn

De zichtbaarheid versterken, offline en online, is een continu proces. Zo hebben we in 2016 de 
samenwerking verder doorgezet met Afdeling Online, een online marketingbureau in Helmond dat Google 
Adverts en facebookcampagnes voor ons uitvoert. Reden hiervoor: de museumzichtbaarheid op internet 
en sociale media verhogen/verbeteren. Het internet wordt door zoveel mensen geraadpleegd, hier ligt 
nog een potentieel aan bezoekers voor ons museum te wachten! 

Een goede zichtbaarheid online betekent een hogere kans om gezien, geliked en uiteindelijk bezocht te 
worden. We monitoren de campagnes aan de hand van periodieke rapportages. We zien bijvoorbeeld 
dat in tijden van nieuwe exposities een piek volgt in bezoekersaantallen op de website. We zagen ook dat 
de vindbaarheid van het museum op Google verbeterd is (via Google Grants programma), en hebben we 
meer likes op facebook weten te realiseren door gericht facebookcampagnes te voeren. Ook is een start 
gemaakt met het plaatsen van foto’s op het sociale medium Instagram. 
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Website

In 2016 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website. De verouderde actuele site 
inclusief collectiewebsite, voldoet niet meer aan de huidige gebruikerseisen. Zo is deze niet geschikt voor 
mobiel gebruik. Ook is de functie indeling, waar bezoekers hun informatie zoeken, aan vernieuwing toe.

In het nieuws

Ondanks een gesloten kasteel, heeft het museum diverse 
malen de krant gehaald in 2016. Zo is er het event ‘Kasteel 
in rep en roer’ gehouden in het voorjaar, waarbij acteurs 
van Toneelvereniging St. Genesius belangrijke historische 
personages neerzetten zoals Maria van Brabant. Dit als 
voorproefje op het Kasteelverhaal dat vanaf 18 december 
2016 toegankelijk is voor het publiek.

In de Kunsthal startten in september twee grote 
overzichtstentoonstellingen over textielbedrijf Vlisco en 
de Brits-Nigeriaanse kunstenaar Yinka Shonibare MBE. De 
exposities maakten onderdeel uit van de Brabantbrede en 
landelijke programmering van het ‘Mondriaan tot Dutch 
Design jaar 2017’. Erg succesvol zijn ze gebleken. Zowel in 
het behalen van landelijke aandacht in Volkskrant en NRC als 
in een hoog aantal bezoekers van rond de 20.000 voor een 
looptijd van 6 maanden.

Samenwerkingsverbanden

Uit bovenstaande blijkt dat het gezamenlijk optrekken in themajaren werkt. In dit geval heeft het museum 
deelgenomen aan een samenwerkingsverband onder supervisie van Visit Brabant. Deze organisatie beoogt 
cultuur in Brabant op de landelijke en internationale kaart te zetten. Op regionaal niveau is het van belang 
om mee te doen aan dergelijke grootschalige verbanden, omdat het meer aandacht genereert. 

Op lokaal niveau neemt het museum deel aan samenwerkingsverbanden via Helmond Marketing. Een 
positief gevolg hiervan is de Nacht van Cultuur. De culturele instellingen in Helmond nemen hieraan 
gezamenlijk deel en zetten samen een programma neer, ieder jaar vanuit een andere host. In 2016 was 
dit de Cacaofabriek. Ook droeg het museum zijn verdienstelijke steentje bij aan het Ons Brabant Festival, 
Kasteel van Sinterklaas, Monumentendag en Nationale Museumweek. 

Met dank aan toneelvereniging St. Genesius!
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6. Partners 

Een belangrijk uitgangspunt van het museumbeleid is de rol in de maatschappij. We zoeken daarom 
voortdurend de wisselwerking op met de stad en haar inwoners. Het museum is belangrijk voor de stad, 
als hoeder en uitdrager van het cultureel erfgoed waaronder de omvangrijke museumcollecties. Naast 
samenwerking in de stad verbinden we ons door middel van het tentoonstellings-, activiteiten- en 
educatiebeleid met de Helmondse (cultuurhistorische) identiteit. 

Verbinding met de stad

Helmonds erfgoed kwam ook in 2016 naar voren met de ontdekking van een middeleeuwse gang in 
een van de kasteelmuren. Op de plek waar een nieuwe invalide lift was gepland. Het nieuws (“oh wat 
spannend! Zou hier inderdaad sprake zijn van een geheime ondergrondse gang die, zoals de legende gaat, 
naar de Warande, het bos, zou leiden??”) lekte uit, werd direct opgepikt door het Eindhovens Dagblad. 
Maar bleek later niet veel meer te zijn dan een historische en later dichtgemetselde doorgang. Deze 
gang is inmiddels toegankelijk voor het publiek en verbindt de informatiebalie en garderobe met het 
Kasteelcafé. 

Bedrijfsleven 

We zien kansen in samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Zowel inhoudelijk versterkend als door 
middel van sponsoring (in natura). Onze vaste samenwerkingspartners zijn onder meer Rabobank Helmond 
en diverse hotels en restaurants in de stad. Uit de samenwerking met textielfabrikant Vlisco vloeide in 
2016 de zeer succesvolle tentoonstelling ‘Vlisco 1:1 Un à Un’ uit. 
Tevens werkte het museum samen met diverse lokale bedrijven en sponsoren aan de totstandkoming van 
de kasteelpresentaties. 

Welkom in het Kasteelcafé!
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Culturele / maatschappelijke partners

Het samen optrekken met andere culturele en maatschappelijke partners werkt kwalitatief en kwantitatief 
versterkend. Zo werkten we onder andere samen met: 
• Kunstkwartier 
• EDAH-museum (arrangementsaanbieding)
• Jan Vissermuseum (arrangementsaanbieding)
• Kunstbalie (educatie)
• CultuurContact (educatie)
• Theater Speelhuis 
• Cacaofabriek
• Bibliotheek Helmond-Peel
• Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
• LEV-groep
• XPEX
• Unbranded
• Vlisco
• HeyHeydeHaas 
• Toneelvereniging St. Genesius
• Beam It Up
• Studio Kloek
• Studio Boot
• Erfgoed Brabant
• De Vereniging van Vrienden van Museum Helmond
• BAAC (Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie) 

Ook werkte het museum samen met diverse musea en galerieën, zowel nationaal als internationaal.

Voor onze kennisoverdracht zijn we aangesloten bij diverse federaties en verenigingen waaronder de  
Museumvereniging (Museumkids / Museumkaart), Federatie Museum Brabant Z.O., Personeelsvereniging 
Helmond, Museumkring Peelland, Preventie Netwerk Helmond-Asten, Stichting Kastelen, historische 
Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) en Museana. Ook collega’s zijn soms voor hun werk 
aangesloten bij relevante kennispartners zoals Cultuurmarketing. Deze organisatie organiseert landelijk 
cultuurworkshops op diverse themagebieden binnen cultuurmarketing.

Sponsoren / subsidiënten

In 2016 mocht het museum rekenen op veel externe (financiële) steun. Met name het kasteel is 
warmhartig gesteund. Echter, ook ‘Paradise Beyond’ van Yinka Shonibare MBE, Vlisco’s ‘Un a Un’ en de 
aankopen van twee kunstwerken zijn tot onze grote dankbaarheid gesteund door fondsen en sponsoren. 
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7. Vereniging van Vrienden

Het museum onderhoudt een intensieve band met de Vereniging van Vrienden. Waar dat wenselijk is 
betrekken we hen bij museumzaken die tot doel hebben onze relatie te verbeteren. Het museum en het 
bestuur vormen elkaars denktank: door regelmatig met elkaar mee te denken houden we elkaar scherp. 
In 2016 is er speciaal voor de Vrienden tijdens hun 30-jarig jubileumfeest een preview georganiseerd, zo 
bezochten zij als de allereerste bezoekers het Kasteelverhaal. 
De Vereniging van Vrienden zijn tevens een welkome steun geweest in het verkrijgen van gelden voor de 
nieuwe kasteelpresentaties en ook droegen zij financieel bij aan belangrijke aankopen. 

Activiteiten

Speciaal voor de Vrienden van het museum worden activiteiten georganiseerd bij bepaalde 
tentoonstellingen. Die variëren van een rondleiding tot een lezing of een gezellig muzikaal evenement.  

Museumdirecteur Marianne Splint ontvangt een schenking uit handen van Daan Vlugt, bestuursvoorzitter Vereniging van 

Vrienden
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8. Financiën & bedrijfsvoering

Staat van baten en lasten 2016

Realisatie 2016 Begroting 2016

Lasten

Personeelskosten / Inhuur € 1.271.935,00 € 1.255.018,00

Bestuur & administratiekosten € 26.074,00    € 22.803,00

Huisvestingkosten Kasteel * € 81.196,00     € 123.630,00

Kapitaallasten € 83.515,00 € 89.231,00

Huivestingskosten Kunsthal € 148.630,00 € 145.855,00

Exposities & Activiteiten € 183.698,00 € 139.166,00

Verzekeringen € 64.087,00 € 64.087,00

Collectie / depot € 158.112,00 € 51.002,00

Museumwinkel € 26.422,00 € 9.419,00

Verhuur kasteel / huwelijk € 5.912,00 € 12.800,00

Herinrichting kasteel € 624.205,00 € 372.790,00

Toevoeging bestemmingsreserve € 112.000,00 -

Totaal € 2.785.786,00 € 2.285.801,00

Realisatie 2016 Begroting 2016

Baten

Entreegelden € 56.568,00 € 58.629,00

Museumwinkel € 34.306,00 € 17.232,00

Subsidie Overheid Rijk Provincie - € 5.783,00

Overige subsidies / inkomsten € 197.851,00 € 8.099,00

Subsidie & donatie herinrichting kasteel € 236.834,00 -

Verhuur zalen kasteel / huwelijk € 12.577,00 € 37.800,00

Verhuur kasteel / huwelijk  uren € 39.284,00 -

Totaal € 577.420,00 € 127.543,00

* realisatie exclusief kosten groot onderhoud kasteel, afd. Vastgoed

Accommodatie en veiligheid 

Het museum staat in voor een goede borging van de Bedrijfs- (BHV) en Collectieveiligheid (CHV). 
De hulpverleners zijn bijgeschoold en hebben onder professionele begeleiding geoefend. De keuring van 
werkapparatuur gebeurt regulier en werknemersveiligheid vindt strikt plaats conform Arbowetgeving en in 
goede samenwerking met Gemeente Helmond. 
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Onderhoud kasteel

In januari 2016 startte de asbestsanering* in het kasteel. Het 
team werkte zodoende circa een half jaar in ’t Cour, een 
werklocatie van Gemeente Helmond. Na de grootschalige 
ingreep werd er regulier onderhoud gepleegd aan het kasteel. 
De elektrische inbraak, cv en brandinstallatie zijn vervangen. 
De AV techniek is vernieuwd net als de toiletgroep in de 
kasteelkelder. Er is Wifi aangelegd. Ook is de audio installatie in 
het Kasteelcafé gereedgemaakt. 

*Asbestsanering

In 2015 zijn de voorbereidingen in het kasteel gestart voor een grootschalige 

asbestsanering. Projectleiding is in handen van de afdeling Vastgoed van 

Gemeente Helmond, in nauw overleg met het museum. 

Achtergrond: in november 2013 is als standaard voorzorgsmaatregel, 

een asbestcontrole uitgevoerd. Hierbij werd asbest aangetroffen op 

de zolderverdieping. De asbestvezels zijn waarschijnlijk afkomstig van 

isolatiemateriaal van cv-leidingen, en opgewaaid vanuit de vloer van de zolder. 

De zolder is eerder gesaneerd: in 2009. De risico’s voor bezoekers en personeel 

die de zolder hebben bezocht zijn volgens de GGD verwaarloosbaar klein zijn. De 

rapporten zijn opvraagbaar bij de directie van Museum Helmond. 

Het Kasteelcafé 

Deze sfeervolle plek die toegankelijk is voor museumbezoekers is eind 2016 gerealiseerd. Hiervoor was 
een verbouwing van de keuken noodzakelijk. Ook zijn er horecabenodigdheden aangeschaft als een 
koffiemachine en is het interieur aangepast aan de eisen en behoeften. Dutch-designer Bob Copray was 
verantwoordelijk voor de inrichting van de horecazaal. 

Routing

Er is een plateaulift voor mensen met een beperking aangelegd, net als een moderne personenlift in 
een van de kasteeltorens. Deze lift heeft deels zicht op de torenwand, wat een mooi zicht biedt op de 
middeleeuwse toren. Ook is er een nieuwe doorgang gemaakt op de plaats waar een middeleeuwse gang 
is gevonden, deze verbindt de balie en garderobe met het Kasteelcafé en de routing. 

Onderhoud Kunsthal

Bij de tentoonstelling over het werk van Shonibare is veel werk verzet rondom technische en logistieke 
ondersteuning in relatie tot de kunstwerken. De inbraak- en cv installatie zijn aangepast/vervangen. 
Ook is de klimaatinstallatie (be- en ontvochtiging) aangepast. Het museum heeft op het gebied van 
duurzaamheid in 2016 een grote slag gemaakt. Beide tentoonstellingszalen worden met LED verlicht en er 
zijn zonnepanelen op het dak van de hal geplaatst.

Op inspectie met o.a. gedeputeerde Swinkels 
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Personeel in dienst

De baliemedewerker is het visitekaartje van het museum. Uit de vele ervaringen van diverse medewerkers 
is gebleken dat sommige taken niet goed zijn belegd. Om de balietaken nog beter te organiseren, zijn in 
2015 en 2016 de eerste lijnen uitgezet voor het realiseren van een back- en frontoffice. Met een heldere 
taakverdeling, waarbij het uitgangspunt is dat een ieder in zijn kracht staat. Het gevolg is het aannemen 
van nieuwe vrijwilligers waarbij goed gescreend wordt of zij geschikt zijn.

In 2016 is Marc Huizinga aangenomen via Senzer om de horeca in het Kasteelcafé uit te voeren.

Functie        fte  
Directeur       1,00  
Conservator hedendaagse kunst   1,00  
Conservator Stadhistorie/ Mens &werk    0,80  
Medewerker educatie     0,55  
Medewerker activiteiten    0,55  
Collectieregistratie     0,60  
Cultuurmarketeer     0,80  
Hoofd techniek / suppoostdienst   1,00  
Secretariaat      0,56  
Administratief medewerker / suppoost   1,00  
Financieel / administratief medewerker   1,00
Suppoost       1,00  
Medewerker verhuur kasteel / huwelijken  0,50  
Vacature       0,14     

Inhuur
Technische dienst / Suppoost dienst    7,00

Vrijwilligers
Rondleiders       6 personen
Overig (administratie / bibliotheek, collectie, balie) 8 personen
Weekendkrachten              18 personen

U	Op 12 oktober 2016 verloren wij onze dierbare collega Trees Geveling – Beck. Zij was al geruime tijd 
 ziek. Niettemin kwam haar overlijden als een schok voor het museumteam. Als secretarieel 
 medewerker had Trees zich gedurende zes jaar sterk gemaakt voor Museum Helmond. 
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Tijdelijke medewerkers 

• Reyer de Vos – BA – student kunstgeschiedenis, assistent conservator.
• Angeliki Petropoulos – afgestudeerd aan de Reinwardt Academie – specialisatie Beheer en behoud   
 collecties. 
 Aanvankelijk vervulde zij een werkervaringsplaats, later werd ze inhuurkracht (ZZP). 
 Taken:  CHV
   Projectgroep logistiek
   Collectie registratie
   Algemene ondersteuning bij collectie werkzaamheid
• Sophie Beekelaar, kunsthistorica en assistent conservator bij de tentoonstelling over Yinka Shonibare 
 MBE en Thorsten Brinkmann.
• Mariëlle van de Kerkhof: aanvankelijk op vrijwillige basis en later middels Payrolling in dienst 
 (juni 2016 – heden). Projectassistentie kasteelpresentaties en fondsenwerving. 
• Wilma Boogaarts: senior-projectleider Gemeente Helmond. 
 Taken:  projectleiding Nieuwe Kasteelpresentaties.
• Anneke Veraa: project assistent educatie en tentoonstellingen.
• Aloys Sanders: via Senzer - tijdelijke versterking Technische Dienst – Suppoost Dienst.
• Mike Daniels: via Senzer - tijdelijke versterking Technische Dienst – Suppoost Dienst.

Het museumteam op excursie bij textielfabriek Vlisco 
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Stagiaires

Laura Peerlings (opleiding expo & design / ruimtelijk vormgever aan Roc Ter AA) ondersteunde in 2016 op 
het gebied van educatie /activiteiten en de nieuwe kasteelpresentaties. Ook assisteerde Laura op het 
gebied van de technische dienst.

Hoden Deis ondersteunde als stagiaire het secretariaat (niveau MBO4).

Ziekteverzuim 

In 2016 laat het ziekteverzuimpercentage een spectaculaire daling zien ten opzichte van het jaar daarvoor. 
Het ziekteverzuimpercentage onder stafleden was zeer laag en lag gemiddeld op 0,15%.
De verzuimfrequentie is in 2016 0.22 keer per jaar. 

Trainingen, studiedagen en -reizen

Kennis opdoen en kennis delen is een belangrijk ontwikkelpunt voor wie werkt bij Museum Helmond. Op 
deze wijze vergroten we ons netwerk en versterken we onze krachten en talenten op diverse manieren. In 
2016 hebben diverse museummedewerkers deelgenomen aan trainingen en studiedagen. Ook zijn er voor 
exposities enkele buitenlandse bezoeken gebracht.
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